
Daha iyi, daha hızlı, daha kolay
Rotary'nin web sayfasında insanlara kim olduğumuzu ve neler yaptığınızı daha güçlü bir 
şekilde anlatacak iyileştirmeler yapıldı. Yenilenmiş olan rotary.org potansiyel üyeler ve 
bağışçıların bir kulübe katılarak bizi desteklemelerini, bir proje  için gönüllü olmalarını 
ve bağış yapmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlendi. MyRotary.org'da da 2018'de 
yapılacak değişiklikleri izleyiniz.

Rotary'nin içinden

Katılım  
Potansiyel üyeleri yerel kulüplerle  

iletişime geçirin ve online bağış yapın. 

Easy to use  
Menü ve arama fonksiyonlarında yapılan 

iyileştirmeler sayesinde aradığınızı bulmak 
daha kolay

Performance  
Teknik düzenlemeler, web sitesinin daha hızlı 

ve okunabilir olmasını sağlıyor.

Give where the 
need is greatest.

Rotary'nin içinden

Yerel ekonomileri
büyütmek

Eğitime
destek

Anneler ve
çocukları kurtarmak

Temiz su 
temin etmek

Hastalıkla
mücadele

Barış için
çalışmak

Multimedia tecrübesi  
Sosyal medyada paylaşmak için etkili fotoğraflar, 

grafik sunumlar, video ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Hikaye anlatmak 
Rotary.org küresel erişimin penceresidir. 

Hikayelerinizi hayata geçirir.

ROOTARRotary altı temel hedefe kilitlenmiştir. Dünya genelinde ve kendi arka bahçemizde 

bu alanlardaki çalışmalara önderlik ediyoruz; Her birinin güçlü uluslararası ilişkiler, yaşamları 

iyileştirme ve daha iyi bir dünya yaratmada anahtar olduklarına inanıyoruz. 
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