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Rotary’nin Amacı ve İdeali 

Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve  

geliştirilmesi, 

Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, 

İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin  

değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in kendi işini ve mesleğini ,  

topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi, 

Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum  

hayatında uygulaması, 

Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk  

ilişkileri kurmak suretiyle Uluslararası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi, olarak 

tanımlanır.  

Bu esaslara göre Rotary; 

Bir anlayış ve yaşam biçimidir.  

Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.  

Uluslararası tanışıklığı geliştirir.  

Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir. 

 İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat

sağlar.

 İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı

verir.

 Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir

toplum yaratır.

 Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı

çalışmalarla topluma yararlı olmalarını

 sağlar.



Rotary’nin Hizmet İdeali 

KENDİNDEN ÖNCE HİZMET olarak tanımlanır. 

Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya 

üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir. 

Rotaryenler ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve 

yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır. 

Rotaryen; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve 

mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır. 

Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslararası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları 

birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır. 

Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet 

verenlere destek olurlar.  

Bir Rotaryen’ den aşağıdaki dört konuyu geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir. 

 Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,

 İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygı değer

 olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı

 olarak yüceltmesi,

 Her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması,

 Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk

 ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

Bizim toplumumuz ve dünya için neler yaptığımızı biliyor musunuz? 
Rotary üyeleri bulundukları çevrede ve dünya genelinde Rotary’nin 6 Ana Hizmet alanında 
anne ve çocuk sağlığının geliştirilmesi, temiz su ve temiz suya ulaşımın genişletilmesi, 
hastalıkların önlenmesi, barışın teşvik edilmesi , temel  eğitim-okur yazarlık ve toplumların 
gelişmesini sağlamaktır. 

ROTARY’DE 6 ÖNCELİKLİ ALAN 

Hastalıkların Önlenmesi ve 

Tedavisi 
Anne - Çocuk Sağlığı 

Barış ve Anlaşmazlıkların Su-Hijyen-Sanitasyon Temel Eğitim Okur Yazarlık 

Ekonomik Toplumsal Gelişim 

https://www.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/areas-focus


Biz özellikle çocuk felcinin dünyadan silinmesine 
konusuna kendimizi adamış durumdayız. Rotary 
üyeleri 1979 yılında başladıkları savaşın neredeyse 
sonuna gelmişlerdir.  

Bizler, yerelde kazandığımız tecrübelerimizi, 
uzmanlığımızı, ihtiyaç alanlarını belirlemek, ardından 
soruna bizim farklı bakış açımızdan yaklaşmak için 
kullanıyoruz.  
Siz de artık bu yapılanların bir parçası oldunuz…. 

DÖRTLÜ ÖZDENETİM 

Rotaryenlerin en çok kullandıkları, 

söyledikleri ve basılı olarak 

işyerlerinde bulundurmaktan 

hoşlandıkları bir iş ahlakı, dünya 

kuralı vardır ki buna “4 - Way 

Test”, yani “DÖRTLÜ 

ÖZDENETİM” diyoruz. 

Dörtlü Özdenetim ile, verilmek 

istenen mesaj, dünyadaki tüm 

Rotaryenler tarafından iyice 

bilinmesi ve  uygulanılması 

istenilmektedir. 

Düşündüklerimiz, 

Söylediklerimiz, 

Yaptıklarımız, 

GERÇEĞE UYGUN MU? 

İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ? 

İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI? 

İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI? 

http://www.endpolio.org/


Önemli Rotary Terimler Sözlüğü 

Kulüp Üyelik Aidatlar (Dues) — Her faal üyenin ödemekle yükümlü olduğu aylık aidat.  

Alan (Zone) — UR Yönetim Kurulu tarafından, UR Ġçtüzüğü hükümlerine göre, UR yönetim 

kurulu üyeleri ve UR başkan aday saptama komitesine üye seçmek amacıyla belirlenen bir 

kulüpler topluluğudur. Alanlar çoğu zaman bir Enstitü organizasyonu için de esas 

oluştururlar. 

Başkanın Temsilcisi (President‘s Representative) — Başkanı bölge konferansında temsil 

etmek üzere başkan tarafından atanan kimsedir.  

Bölge (District) — UR tarafından idari amaçla kulüplerin gruplandırıldığı coğrafi bir yöreye 

verilen isimdir.  

Bölge Aidatı (District Dues) — Bütün kulüpler tarafından, bölgece kurulan, bölge fonuna 

yatırılan zorunlu üye başı aidattır.  

Bölge Eğitim Asamblesi — (Training Assembly, District) Gelecek dönem kulüp başkanları 

ve kulüp liderlerinin eğitimi için her yıl tercihen Nisan ve Mayıs ayında yapılan toplantıdır. 

Amacı, gelecek dönem kulüp liderlerinin dönemlerine hazırlanmalarını sağlamak ve gelecek 

dönem guvernörü ile guvernör yardımcılarına ve komitelere kulüp liderlerini motive etme ve 

birlikte çalışma ilişkilerini geliştirme fırsatı vermektir.  

Bölge Konferansı (District Conference) — Her yıl bölgede, dostluk ve motive edici 

konuşmalar ile, Rotary programlarının geliştirilmesi amacıyla tertiplenen ve kulüp veya bölge 

konularının ele alındığı ve tartışıldığı bir toplantıdır. Konferans bölgedeki tüm Rotaryenler ile 

ailelerinin katılımına açıktır.  

Bölge Guvernörü (District Governor) — UR Yönetim Kurulu‘nun genel gözetim ve 

kontrolünde görev yapan bölgedeki UR görevlisi. Bölgesindeki tüm kulüpler guvernörün 

gözetiminde çalışırlar. Guvernör kulüplere öndelik eder ve bölgedeki devamlılığı sağlar.   

Bölgeye Ayrılan Fon (BAF) [District Designated Fund (DDF)] — Bölgenin Rotary vakfına 

yapmış olduğu katkının %50si ve varsa bazı ilaveler, ödemenin yapıldığı yıldan 3 yıl sonra 

bölgenin kullanımına tahsis edilir.  

Çocuk Felci (PolioPlus) — UR ve Rotary Vakfı‘nın Çocuk Felcini dünya üzerinden silmek 

amacı ile uyguladıkları en öncelikli özel program.  

Delege (Delegate) — UR konvansiyonunda veya bölge konferansında kulübü temsil eden 

kimsedir.  

Devam Bütünleme (Make-up) — Kendi kulübünün bir toplantısına katılamayan bir 

Rotaryenin üyeliğini koruması için,  etkinliklere veya diğer bir Rotary kulübünün toplantısına 

katılımıdır.  

Devam Raporu (Attendance Report) — Kulüp toplantılarına katılım raporu. Her kulüp UR 

içtüzükleri gereğince, kulüp üyelerinin aylık devam raporunu Guvernöre göndermekle 

yükümlüdür.  



Dörtlü Özdenetim (Four-Way Test) —İş ve meslek ahlaki değerleri üzerine kurulu dört 

soru: Gerçeğe uygun mu? İlgililerin tümü için adil mi? İyi niyet ve daha iyi dostluklar 

sağlayacak mı? İlgililerin tümü için yararlı mı? Dörtlü özdenetim 1932 yılında Herbert J. Taylor 

tarafından kaleme alınmış, UR tarafından 1934 de benimsenmiştir.  

Dünya Anlayış ve Barış Günü (World Understanding and Peace Day) — Rotary‘nin kuruluş 

günü olan 23 Şubat 1905. Bu günde, her Rotary kulübü Rotary‘nin uluslararası anlayış, 

dostluk ve barışa olan taahhütlerini özel olarak vurgulayan programlar geliştirir.  

Dünya Merkezi (World Headquarters) — Sekreteryanın merkez binası Evanston, Illinois 

USA adresinde bulunmaktadır. Burası Kuzey Amerika, Meksika, Orta Amerika, Karaipler, 

Cebelitarık, Güney Amerika‘nın Kuzeyi, Doğu Rusya ve Antarktika bölgelerinde bulunan 

Rotary kulüpleri ve bölgelerine hizmet verir.  

Eksiksiz Devam (Perfect Attendance) — Bir Rotaryenin yüzde yüz devamlılığını belirtmek 

amacıyla kullanılan terimdir.  

Enstitü, Rotary (Institute, Rotary) — Bir veya birden çok Alan (zone) içinde bulunan 

bölgelerin, geçmiş dönem, dönem ve gelecek dönem guvernör ve UR görevlilerini bir araya 

getiren ve eğitmek, motive etmek ve dostlukları geliştirmek amacı ile yapılan toplantılardır. 

Bir Rotary Enstitüsünde katılımcılara, Rotary‘nin programları hakkında güncel bilgiler ile 

Rotary hareketinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için fikirler verilir .  

Etkili Kulüp (Effective Club) — 1) Üye sayısını koruyan ve/veya arttıran 2) bulunduğu ve 

diğer ülke toplumlarının ihtiyaçlarına cevap veren hizmet projeleri yapan 3) Rotary Vakfı 

programlarını katılım ve maddi bağışlarla destekleyen ve 4) Rotary‘e kulüp düzeyi ötesinde 

hizmet verebilecek liderler yetiştiren kulüpler etkili kulüplerdir.  

Faal Üye — (Active Member) Kulüp üyeliğine bir iş, meslek veya toplum hizmeti türü sınıfı 

doğrultusunda seçilmiş ve UR yönetmelik ve tüzükleri doğrultusunda bütün üyelik 

yükümlülük, görev ve hakları olan bir kulüp üyesidir.  

Gelecek Dönem Başkanları Eğitim Semineri -BES (Presidents-elect Training Seminar-

PETS) — Her yıl gelecek dönem başkanlarının eğitimi için tercihen Mart ayında, düzenlenen 

eğitim programıdır. Amacı, gelecek dönem başkanlarının dönemlerine hazırlanmalarının 

sağlanması ve gelecek dönem guvernörleri ile guvernör yardımcılarına başkanları motive 

etme ve onları yakından tanıma fırsatı vermesidir.  



Gençlik Değişimi (Youth Exchange) — 15 ile 19 yaĢları arasındaki lise çağındaki gençlere 

en fazla bir eğitim yılı süresince uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmeleri amacıyla yurt 

dışında eğitim veya seyahat olanağı tanıyan yapısal bir Rotary programıdır. Katılımcı bölge 

veya kulüpler tarafından hamilik üstlenilen bu programa katılacak gençler, UR Yönetim kurulu 

tarafından önerilen yöntem ve koşullar doğrultusunda seçilirler.  

Genişleme, İç (Extension, Internal) — Kulübün yöresindeki tüm sınıfları temsil edebilecek 

uygun adayların bulunup kulübe kazandırılarak kulüp üye sayısının arttırılmasıdır.  

Genişleme, Dış (Extension, External ) — Rotary‘nin, Rotary kulübü olmayan yörelerde kulüp 

kurularak genişlemesidir. Bölgelerde bu görev guvernörün Sekreterya ile birlikte çalışması ile 

gerçekleştirilir. Rotary‘nin bulunmadığı yerlerde genişleme UR Yönetim Kurulu‘nun gözetimi 

altında Genişleme Komitesi tarafından gerçekleştirilir.  

Giriş Ücreti – aday kulüp — (Admission Fee – prospective club) UR üyeliğine başvuran 

aday kulüp tarafından UR‘ye ödenecek ücret olup UR Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Guvernör Yardımcısı (Assistant Governor) — UR yönetim kurulu ilkeleri doğrultusunda 

guvernör tarafından atanan, coğrafi bölge düzeyinde belirlenen kulüpler ile ilgili olarak 

guvernöre idari açıdan yardımcı olmak üzere görev yapacak Rotaryendir. 

Interact — Hizmet ve toplumlar arası anlayışa kendini adayan gençler için Rotary kulüpleri 

desteğinde kurulmuş olan bu kulüpler 14–18 yaşları arasında bulunan her orta eğitim 

öğrencisinin üyeliğine açıktır.  

Rotaract — Liderler ve hizmet arzusu olan vatandaşlar yetiştirmek üzere, Rotary kulüplerin 

hamiliğinde ve 18-30 yaşları arasındaki yetişkin gençlerden kurulu kulüpler. 

Onur Üyesi (Honorary Member) — Rotary idealini yüceltmek için değerli çalışmalar yapmıĢ 

veya devamlı destekleri ile Rotary dostu olarak bilinen kişi kulübe onur üyesi olarak kabul 

edilebilir. Onur üyeleri giriş ücreti veya kulüp aidatı ödemezler, oy hakları yoktur ve bir 

göreve seçilemezler. Ancak kulübün tüm toplantılarına katılabilir ve kulübün sağladığı tüm 

ayrıcalıklardan yararlanabilirler. Onur üyelik süresi kulüp Yönetim Kurulu tarafından saptanır.  

Paul Harris Dostu (Paul Harris Fellow) — Rotary Vakfına kendi veya bir başkası adına 

$1000‘lık bağışta bulunmuş kimsedir. ve görevlilerinin bilgilerinin yer aldığı yayın.  

Dostluk Değişim (Rotary Friendship Exchange) — Değişik ülkelerdeki Rotaryenlerin ve 

ailelerinin ilk elden birbirlerinin kültür ve geleneklerini tanımasına fırsat veren Rotary‘nin 

yapısal değişim programıdır. 



Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (Rotary 

Youth Leadership Awards) (RYLA) — 

Verilecek eğitim ile toplumdaki gençlerin 

liderlik niteliklerini ve kişisel gelişimlerini 

sağlayarak iyi bir vatandaş olmalarını temin 

amacı ile kulüp, bölge, çoklu bölge ve 

uluslararası düzeyde Rotaryenlerin ve Rotary 

kulüplerinin katılım ve kontrolünde yapılır. 

Program 14 – 30 yaşları arasındaki gençler 

için düzenlenir.  

Sınıflandırma (Classification) —Sınıf, topluma sunulan her iş ve mesleği tanımlamak için 

kullanılır ve her faal üyenin, bağlı olduğu firmanın, Şirketin veya kuruluşun etkinliklerini veya 

üyenin işi veya profesyonel etkinliğini tanımlar. Her kulüp yöresinde bulunan sınıfları ve her 

üyesi için bir sınıf belirler.  

Sınıflandırma Listesi (Classification Roster) — Kulübün kurulu olduğu yörede bulunan, 

kulüpte temsil edilen ve temsil edilmeyen bütün sınıfların yer aldığı bir listedir.  

Rotary de önemli aylar ve günler 

Temmuz Yeni Rotary Yılı 

Ağustos Üyelik ve Üyelik Geliştirme  

Eylül Temel Eğitim ve Okur Yazarlık 

Ekim Sosyal ve Ekonomik Kalkınma   

Kasım Rotary Vakfı Ayı  

Aralık Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Tedavi 

Ocak Meslek Hizmetleri    

Şubat Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü 

Mart Su, Hijyen ve Sanitasyon 

Nisan Anne ve Çocuk Sağlığı 

Mayıs Genç Kuşaklar 

Haziran Dostluk Ayı  

 Dünya Interact Haftası - 5 Kasım‘ın içinde bulunduğu hafta

 Dünya Rotaract Haftası –13 Mart‘ın içinde bulunduğu hafta Dünya

Anlayış ve Barış Günü

 Rotary‘nin kuruluşu – 23 Şubat



Rotary Organizasyonları 

ULUSLARARASI KONVANSİYON 
Rotary’nin en büyük etkinliği olan yıllık RI Konvansiyonu, ilham, bilgi ve eğlence için dünyanın 
dört bir yanındaki Rotary üyelerini ve Rotary ailesini bir araya getiriyor! 

ULUSLARARASI ASAMBLE 
Gelen bölge guvernörleri ve eşleri veya ortakları için yıllık eğitim toplantımızdır. 

MEVZUAT KONSEYİ 
Her üç yılda bir toplanan Yasama Konseyi, Uluslararası Rotary'nin yasama organıdır. 

ROTARY ENSTİTÜLERİ 
Her yıl, geçmiş, şimdiki ve gelen Rotary görevlileri, bilgi paylaşmak, bağlantı kurmak ve 
Rotary Uluslararası ve Rotary Vakfı hakkında fikir alışverişinde bulunmak için Rotary 
kurumlarına katılırlar. 

PROJE FUARLARI 
Proje fuarları, uluslararası dostluğu ve işbirliğini teşvik etmek için Rotary bölgelerinin ev 
sahipliği yaptığı bölgesel etkinliklerdir. 

BÖLGE KONFERANSLARI 
Bölge konferansları, kulüplerin fikir alışverişinde bulunma ve başarılarını sergileme fırsatıdır. 

ROTARY DAY 
Birleşmiş Milletler'deki Rotary Günü, Rotary ve BM'nin dünya çapında önderlik ettiği  insani 
faaliyetlere dikkat çeken yıllık etkinliğimizdir. 

DÜNYA ÇOCUK FELCİ GÜNÜ 
24 Ekim Dünya Polio Günü'nü kutlamak için bize katılın ve Rotary'nin çocuk felsefesini yok 

etme konusundaki kararlılığı konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olun. 




