
 



Kulüp Üyelik Komiteleriyle Yapılan Değerlendirme 

Toplantılarında Sizlerden Gelen Öneriler 

1. Kulüp üyeleri arasında benzer meslek gruplarının olması aday üye için cazip olabilir.
Mesleki Network’ünü genişletmek isteyebilir.

2. Bir kuruluşa dahil olmak için onun albenisinin olması gerekir.

3. Network imkânı en albenisi olan konu.

4. “Speed Networking” gibi çalışmalar desteklenmeli ve yapılmalı.

5. Meslekler Rotary’de ön plana çıkmalı.

6. Rotary içinde de iş bağlantılarının yapılabileceğinin gösterilmesi lazım.

7. Aynı meslekten insanların kulüpte olması çekiciliği artırabiliyor.

8. Eğitimlere, kişisel gelişime ve “networking”e imkân veren programlar konulmalı.

9. Rotary’nin doğru tanıtılması ve bilinmesi çok önemli.

10. İller bazında Rotary’i iyi ve doğru tanıtmak çok önemli. Bu şekilde aynı yörede yeni kulüpler
kurmak ve üye bulmak daha kolaylaşıyor.

11. Ulaşabildiğimiz kitleleri genişletmemiz çok önemli.

12. Rotary hakkındaki olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak için çalışma yapılmalı.

13. Yaptıklarımızın dışarıdan nasıl göründüğü ve algılandığı önemli.

14. Üyelerin, çalıştıkları meslek sahiplerine (Doktor, Diş hekimi, Avukat, vs.) Rotary hakkında
bilgilendirmeyi görev olarak almaları gerekir.

15. ÜYeÜRotary Bültenlerine (Newsletters) üyelik Rotary’yi güncel takip için gerekli.

16. Bölge Üyelik Komitesinin yaptığı “Üyelik Geliştirme Çalışmalarının” üye kazanımında fayda
sağlayacağı düşünülmektedir.

17. Zoom üzerinden yapılabilecek Üyelik Geliştirme Çalıştaylar tekrar gündeme alınabilir mi?

18. Rotary’ye katılmanın öneminden çok mevcut üye muhafazası önemli.

19. Mevcut üyelerin aidiyet hissi güçlendirilmeli.

20. Yeni üyeler genellikle bir aidiyet sonunu yaşıyorlar. Kulüplerin yeni katılan üyeleri
sahiplenmesi, yeni katılan üyenin de kulübü özümsemesi gerekir.



  

21. Eski kulüplerde duayen Rotaryenler kulüplerine aşırı sahip çıkarak yeni üyelere söz hakkı 
tanımıyorlar. Bu da üyelerin aidiyet duygusunu zedeleyerek uzaklaşmalarına sebep 
olabiliyor. 

22. Başkanlık yapmamış üyeler varken eski üyelere başkanlık görevi tekrar verilebiliyor, yeni 
üyelere fırsat verilmiyor. 

23. Kulüplerde çok yeni olan üyelere başkanlık görevi veriliyor. 

24. Rotaryenlere ve özellikle yeni üyelere bilgi akışı hızlı ve etkili olmalı. 

25. Kulüp üyelerini bir arada tutmanın en önemli konusu projeler. 

26. Kulüplerin yeni üye adaylarını çeken lokomotif projeleri olmalıdır. 

27. Rotary’ye katılan herkes hizmet odaklı kişiler olmalıdır. 

28. Katılmama nedeni iş yoğunluğu olabilir. Rotaryenliğin hakkını verebilmek için zaman 
ayırabilmek gerekir. 

29. İnsanlar manevi kazanç dışında da kazanç elde edebileceklerini de bilmeliler. 

30. Başkanların Üyelik konularını kulüp gündemine nasıl getirecekleri önemli. 

31. Üyeler arasında saygı zaten olmalı ancak sevgi muhakkak olmalı. 

32. Üyelerin birbirlerini gerçekten tanımaları gerekli. 

33. Kulübe üye adayını davet ederken bilgilendirilmesi çok önemli. 

34. Adaylar, üye olarak davet edilmeden önce birkaç kulüp toplantısına katılmalı. 

35. Aday üyelerin katıldığı toplantıların ilginç olması gerekir. 

36. Uzun süre Rotary’nin içinde olmalarına rağmen Rotary’yi özümsememiş üyeler 
bulunabiliyor. 

37. Uyumsuz üyelerin kulübe zarar vermeden çıkartılması, bunun yollarının araştırılması 
gerekli. 

38. Üyeler arasında huzursuzluk olduğu zaman ne yapılacağı konusu önemli. 

39. Kulüplerde üyelik konusunu sahiplenecek üyelerin ortaya çıkması çok önemli. 

40. Üye Adaylarını baştan çok kapsamlı bir anket yaparak tanımalı ve onları yönlendirmeliyiz. 

41. Aday üyeye yapması gereken çalışmaları kapsayan bir “Check List” verilerek belirli bir süre 
içinde tamamlaması istenebilir. Bu şekilde aday üye hem Rotary hakkında bilgi sahibi olur 
hem de kulübe ısınır. 



  

42. Üye adayı öneri formunun güncellenmesi gerekir. 

43. İş yeri ziyaretlerine önem verilmeli. Üye adayı için bu, hem önemli hem de çok değerli. 

44. Kulüpten ayrılan üyelerin gerçek ayrılış nedenleri incelenmeli, bunun ile ilgili bir çalışma 
yapılmalı. 

45. Yeni giren üyeyle “Neden katıldığına” dair, ayrılan üyeyle de “Neden ayrıldığına” dair 
görüşme yapılmalı ve arşivlenmelidir. Üye memnuniyet anketi yapılmalıdır. 

46. Hobi ve dostluk gruplarının çalışmaları desteklenmeli ve Rotaryenlerin buralara katılımı 
teşvik edilmeli. 

47. Değişen dünyada insanlar bireyselleşiyorlar ve ilgilendikleri belirli gruplarla birlikte olmak 
istiyorlar. 

48. Kulüp birleştirmeleri iyi sonuç vermiyor. 

49. Bölgenin Kulüplerle çok daha yakından ilgilenmesi ve onlara dokunması gerekiyor. 

50. Guvernörlerin Kulüplerin sorunlarını yakından takip etmeleri gerekir. 

51. Bölge etkinliklerine üyelerin hem başkan hem de bölge tarafından ismen davet edilmeleri 
katılımları artıracaktır. 

52. Gençlere daha fazla yönelmemiz gerekir. RYLA gibi organizasyonlarımızı Rotary tanıtım 
platformu olarak kullanmalıyız. 

53. Gençliğe önem verilirken onların ailelerini de kazanmalı. Özellikle İnteraktörlerin aileleri 
Rotary için iyi bir kaynak olabilir. 

54. Rotary kuralları tam olarak işletilmelidir. 

55. Yeni Rotary kurallarıyla ilgili olarak Kulüplerin çok iyi bilgilendirilmeleri gerekir. Aksi taktirde 
kafaları karıştıran uygulamalar yapılabiliyor. 

56. Rotary Rozetini onur duyarak çekinmeden taşıyan üyelere sahip olmalıyız. 

57. Rotary fırsatlar yaratır diyoruz ancak fırsatları değerlendirmekte zorlanıyoruz. 

58. Aramızdan ayrılan eski üyelerle irtibatı kaybetmemeliyiz. Özellikle PHF olan üyeleri 
kazanmaya çalışmalıyız. 

59. Kulüplerde Danışma Kurullarının görev ve sorumlulukları çok iyi anlatılmalıdır. 

60. Yeni üyelerin kulüp içinde mevcut olabilen belirli gruplar tarafından sahiplenilmelerine imkân 
verilmemelidir. 

61. Aidatlar çok önemli. Projeler yemeklerden artırılan gelirlerle yapılmamalı. 



  

62. İnsanlar koşarak bağış toplayan bir kişiye para vermeyi yeğliyor. Fon talep eden kişiye, 
kendisi elini taşın altına koyuyor mu diye bakıyor. 

63. Belirli Mottolar hazırlanarak aynı anda büyün kulüplerin bunları bölgelerinde yayınlaması 
sağlanmalı. 

64. Farklı ve ilgi çekici “Teaser”lar hazırlanmalı. 

65. UR’den gelen Üyelik rakamlarını yayınlanması sağlanmalı. 

 

 


