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Değerli  Rotaryen  dostlarım,

Kuşku yok ki, her insan, içinde yaşadığı top-
lumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine, 
kendisinin ve diğer kişilerin yüz yüze bu-
lundukları sorunların çözümüne katkı 

sağlamak ister. Ancak bilgisizlik, beceri eksikliği, dene-
yimsizlik ve birlikte çalışma erdeminden yoksunluk elini 
kolunu bağlar insanların. 

İş ve mesleklerinin uzman kişileri olan biz Rotaryenler, 
bu insanların kendi kendilerine yardım etmelerine yol gös-
terebilir ve onların daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları-
na örnek olabiliriz. Rotary’nin “Kendinden Önce Hizmet” 
idealini de ifade eden bu bakış tarzı, Rotary Toplum Bir-
likleri programının temel felsefesini oluşturur.

Uluslararası Rotary’de Rotary Toplum Birlikle-
ri tarihçesine bakacak  olursak, ilk kez 1986-87 Rotary 
döneminde uygulamaya başlandığını görürüz. Dünyada 
80 ülkede yaklaşık 7,550 Rotary Toplum Birliği  kurulmuş 
ve çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye’ye bakacak olursak bu sayı 560 civarında bu-
lunmaktadır. İlk Kurulan RT Birliğimiz Bursa Yenişe-
hir Mahmudiye köyü toplum birliğidir. Kurucu kulübü-
müz Bursa Osmangazi Rotary Kulübüdür. Kuruluş tarihi 
1994-95 dönemidir.

2440. Bölgemizde bugün itibariyle 94 RTB bulunmak-
tadır. Çanakkale ve Pamukkale Rotary Kulüplerimizin 
Uluslararası Rotary’de  müracaatları onayda beklemekte-
dir. Maalesef bölgemizde hala toplum birliği kuramamış 
kulüplerimiz var. Dönem başında sekiz kulübümüz RTB 
kurmamıştı. Bu sayı halen beşe düşürülmüştür. 2014-15 
döneminde komite olarak önceliğimiz bu 5 kulübümüzde 
de Rotary Toplum Birliklerini kurmak olacaktır.

Bu programda Rotary’ye düşen, bireyleri bir araya ge-

tirerek, onları diğer insanlara yönelik hizmet ruhuyla ça-
lışmaya yönlendirmek ve böylece toplum yaşamının ge-
liştirilmesine katkı sağlayarak insanlarda  yaşam sevinci 
oluşturmaktır. Rotary kişilere, insanlara hizmet vermenin 
onur ve mutluluğunu aşılayabilmeli, onlarda birlikte çalış-
ma alışkanlığını oluşturabilmeli ve sürekliliği olan proje-
lere rehberlik ederek hizmetin giderek kurumsallaşmasını 
sağlamalıdır.

Rotary Toplum Birlikleri Rotary kulüplerinin hami-
liğinde, Rotary’nin hizmet anlayışını Rotary dışında da 
yaygınlaştırmak amacıyla, Rotaryen olmayan ancak Ro-
tary hizmet inancını benimsemiş kişilerce kurulan hizmet 
birlikleridir. Kuruluşun siyasi bir yönü asla yoktur; üyeleri 
arasında cinsiyet, din, etnik köken ve mezhep ayrımı yap-
maz. 

RTB’leri toplumun cahillik, susuzluk, açlık, kirlilik, 
yetersiz barınma, eğitim ve kültürel gelişimi gibi ihtiyaç-
larını karşılamak üzere yaratıcı ve sürekli çözümler üretir.

Bir Rotary Toplum Birliği, Bölge Guvernörünün izni, 
Uluslararası Rotary’nin  bilgi ve onayıyla bir veya birden 
fazla Rotary Kulübünün hamiliği ve desteğiyle kurulur. 
Rotary kulüplerimiz  ihtiyaçlara göre birden fazla Rotary 
Toplum Birliği kurabilir. Birliğin devamlılığı kulübün ha-
miliğinin sürüyor olmasına bağlıdır. Toplumdaki gönüllü-
lerden oluşan her Rotary Toplum Birliği, karakter ve lider-
lik yeteneklerine sahip Rotaryen olmayan en az 10 kişiden 
oluşur.

Rotaract ve Interact kulüplerimiz Rotary Kulüpleri  ile 
birlikte, Rotary Toplum Birliklerini kalkınma projeleri 
için hizmet ortağı olarak görür. Yıl içerisinde mutlaka Ro-
taractlarımız ve interactlarımızla birlikte bir etkinlik dü-
zenleyerek RT Birliğimizi ziyaret edelim.

ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ KOMİTESİ – 
RCC olarak Rotary’nin ve Kulübünüzün toplum içinde 
daha iyi tanınmasını sağlayacak olan projelerinizi uygula-
ma alanlarından bir tanesi olan, yeni Rotary Toplum Bir-
likleri Kurmaya ve var olanları yaşatmaya davet ediyoruz.
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Rotary Toplum Birlikleri ile Rotary 
anlayışını yaygınlaştırabiliriz


