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Kulübünüze üye olmak size kaç paraya mal olu-
yor? Belki bu soruya kolay cevap verebilirsi-
niz. Peki üyelik aidatınız neleri kapsıyor? Bu 

o kadar da net olmayabilir.
Bir çok Rotaryen, ödedikleri aidatın bir kısmının ku-

lüp ve bölge masraflarını ve Uluslararası Rotary’nin dünya 
genelindeki operasyonlarını fonladığını biliyordur. Çok az 
kişi bu fonlamanın altyapısı hakkında bilgi sahibidir. Ro-
taryen olarak ürettiğimiz hizmetlerin keyfini sürebilmek 
için, aidatlar en önemli ve en büyük gelir kaynağıdır ve bu 
nedenle önemlidir.

Bu sayımızda, 2013 Yasama Konseyi tarafından onay-
lanmış olan yıllık 1 dolarlık aidat artışını da dikkate ala-
rak, verdiğiniz aidatların nereye harcandığına ait sıkça so-
rulan soruları cevaplıyoruz.

Toplam üyelik aidatımın ne kadarı UR’ye 
gitmektedir?

Halen UR’nin aidatı 53 dolardır. Dünyanın 
hangi bölgesinde olduğunuza bağlı olarak bu ra-
kam toplam üyelik aidatınızın %4 ile 14’üne te-
kabül etmektedir. Aidatınızın geri kalan kısmı, 
öncelikle kulüp ve bölge giderlerini, yemekleri ve 
The Rotarian dergisi ya da bölge dergisine abone-
liğinizi kapssamaktadır.

UR’nin aidatları neden artmaktadır?
UR Yönetim Kurulu, artış olmadığı takdirde 

beş yıllık bir projeksiyon kapsamında 2018 yılın-
da Rotary’nin harcamalarının, gelirlerinin 9 mil-
yon dolar üzerine çıkacağını gördü. Önümüzde-
ki üç yıl, aidatların her yıl 1’er dolar arttırılması 
sonucu giderler yine gelirlerden fazla olacak ama 
açık daha küçük gerçekleşecek. Artış, Uluslarara-
sı Rotary’nin tasarruf sandığı olan olağan yedekler 
(genel fazlalıklar) fonunun tüzükteki zorunlu se-
viyesini koruyor ama hizmetlerdeki azalmayı ön-
lemiyor.

Neden harcamaları azaltma değil de aidatların artışı 
tercih ediliyor?

Bu soru sadece Rotary için değil, diğer filantropik ku-
rumlar için de sıcak bir konudur. ABD’nin en büyük üç kâr 
amacı gütmeyen yardım kurumu, kamuya açık bir şekilde 

belirttikleri gibi kendilerinin tasarruf yönünden değerlen-
dirilmemeleri gerektiğini söylediler. Etkinin kritik faktör 
olduğu konusunda hemfikir olduklarını açıkladılar. Aynı 
şekilde, harcamalardaki ciddi azalmanın, Rotaryenler, ku-
lüpler ve bölgeler için azalan hizmet anlamına geleceği ve 
bunun da hizmet verdiğimiz toplumlardaki etkiyi azalta-
cağı düşünülüyor. Rotary bu nedenle harcamaları yakın 
bir şekilde denetleyip kontrol ederek, dikkatli bir şekilde 
kesinti yapıp, yatırımları ihtiyaç duyulan yerlere yönlendi-
recek. Örneğin, sanal alemde artık bir çok toplantı yapılı-
yor. Rotary’nin veri merkezi, yazılım geliştirme bölümü ve 
bazı işlem ve proses bölümleri maliyetin daha düşük ol-
duğu Indiana Eyaletinin Pune şehrine taşındı. Ama büyü-
mek ve organizasyonu geliştirmek için, Rotary’nin kadro 
ve teknoloji yatırımları devam ediyor.

Aidatların haricinde Rotary’nin ne tür gelir kaynakları 
var?

Aidatlar gelirlerin %65’ini oluşturuyor. İkinci büyük 
gelir yatırımların geri dönüşünden elde ediliyor. Rotary 
ayrıca yayınların satışından, uluslararası konvansiyon ka-
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yıt gelirlerinden, telif hakları, lisans gelirleri ve merkez 
Evanston’da bulunan dünya merkezinin bir kısmının kira-
ya verilmesinden gelir elde ediyor.

Rotary finansal olarak sağlıklı mı?
Evet. Uluslararası Rotary’nin “olağan yedekler”i tüzükte 

belirtilen hedefin üstünde bulunuyor ve bütçesi de denge-
de. 2011 ve 2012 döneminde, UR Yönetim Kurulu olağan 
yedeklerden 15 milyon doların organizasyonun büyüme-
si ile ilgili stratejik girişimler için harcanmasını onayladı. 
Bunun 10 milyon doları önümüzdeki üç yıl içinde har-
canmak üzere ek halkla ilişkiler bağışları, yeni bir ileti-
şim planı, Rotary’nin yeni görsel kimliğinin yaratılması ve 
organizasyonun sosyal ağlardaki mevcudiyetinin genişle-
tilmesi için ayrıldı. Yönetim Kurulu ayrıca 3 milyon do-
ların bölgesel üyelik geliştirme planlarının oluşturulması 
ve uygulanması için, 2 milyon doların da diğer girişimler 
için harcanmasını onayladı. 2013 yılında Yönetim Kurulu, 
ihtiyaç duyulduğu takdirde 2 milyon doların stratejik ve 
operasyonel harcamalar için de kullanılabileceğini karara 
bağladı. Bu stratejik harcama, Rotary’nin promosyonu için 
önemli ve organizasyonun geleceği için kritik olan üyelik 
geliştirmeye destek sağlayacak.

UR, Rotary Vakfına destek için özel bir çaba gösteriyor 
mu?

Arada sırada, Yönetim Kurulu Vakfa finansal destek 
için olağandışı tedbirler alabilir. Örneğin, UR, son iki yıl 
içinde PolioPlus için olağan yedeklerden Rotary Vakfına 
10 milyon dolar katkıda bulundu. Bu taahhüt sonucu, Va-
kıf, Bill & Melinda Gates Vakfından 50 milyon dolar ba-
ğış  sağladı.

Aynı ölçekteki organizasyonlar ile bizim maliyetlerimi-
zin mukayesesi ne gösteriyor?

Rotary’yi diğer uluslararası hizmet organizasyonları 
ile mukayese etmek zor. Ancak, Rotary Vakfının finan-
sal performansı, yardım derneklerine rating veren çeşitli 
ajansların değerlendirmeleri arasında bulunuyor. Örneğin 
Amerika Birleşik Devlerlerinde, Vakıf bir çok rating kuru-
luşundan yüksek puan alıyor. Charity Navigator vakfa en 
yüksek derecesi olan dört yıldız veriyor. Vakıf, Better Bu-
siness Bureau’nun Wise Giving Alliance (Akil Bağış Birli-
ği) tarafından belirlenmiş yardımların hesap verilebilirliği 
konusundaki 20 standarda uyuyor ve şeffaflığa olan taah-
hütünü gösteren Guide Star Exchange’de gümüş seviyede 
katılımcı konumunda bulunuyor. Rotary’nin Gates Vakfı 
ile olan partnerliği de, hesaplarının düzgünlüğü ve itibarı-
nın bir başka güçlü teyidini teşkil ediyor. ❑

Bölgelere göre aidatların altyapısı  
Rotary kulüpler arasında bir anket  

yaparak dünya genelinde üyelik maliyetinin  
dağılımının nasıl olduğunu belirledi

 Kuzey Amerika
 Kulüp aidatı                    19%
 Bölge aidatı      5%
 UR aidatı      6%
 Dergi aboneliği   2%
 Yemekler               68%

 Orta ve Güney Amerika 
          32%
          9%
         10%
      5%
                             44%

 Sahra altı Afrika
            34%
           9%
                14%
      5%
                           38%

 Asya
             36%
          7%
       6%
     3%
    48%

 Batı Avrupa
      28%
     2%
     4%
       6%
           60%

  * Veriler 2009 yılında yapılan bir anketten alınmıştır.  

Rakamlara vakfa yapılan katkılar  

hizmet projeleri ve gençlik programları,  

ve diğer kulüp harcamaları dahil değildir.
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GLOBALOUTLOOK
‘ÇOCUK FELCİNE SON’ YARIŞINDA ROTARYENLERİN REHBERİ
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Başkana destek
Her yıl Rotary’nin yıllık faaliyet raporu üyeleri 

Başkan’ın harcamaları konusunda bilgilendirir. Son beş 
yılda UR, Başkan adına ortalama olarak yılda 652,800 do-
lar ödeme yaptı. Bu rakam, başkanın tüm seyahat masraf-
ları, başkanın seçmiş olduğu tema, halkla ilişkiler, konut 
ve taşınma masraflarını içermekte. 

Bu rakam oldukça yüksek. Peki Rotary’ye ne faydası 
var? Şimdiki başkanımız Ron D. Burton, ısrarla başkanın 
makamının, onu dolduran kişiden daha büyük olduğu ko-
nusunu vurguluyor. Bunun kanıtı olarak, UR başkanının 
bir toplantıya katılmasının Rotary Vakfına yapılan ba-
ğışları arttırdığını, (Singapur’da katıldığı toplantı sonra-
sı vakfa 600,000 doları aşan bağış yapılması), Rotary’nin 
inşa ettiği bilinçlenme, ve üyelerin esinlenme ve liderlik 
olarak aradıkları birisini bulmuş olmalarını gösteriyor.

“Bunun benimle ilgisi olmadığını ama Rotaryenlerin baş-
kanlık pozisyonu için duydukları sevgi ve saygıyla ilgili oldu-
ğunu biliyorum” diyen Burton, “Bir çok yere davet ediliyorum.  
oraya gitmek için zaman ve maliyeti değerlendiriyoruz ve en 
fazla insanı toplayabileceğimiz ve üyelerin Rotary’den daha 
fazla heyecanlanacakları mesajıları verebileceğimiz yerleri ön-
celikli olarak seçiyoruz. Uluslararası Rotary Başkanı’nın bu-
güne kadar gitmediği yerlere de gitmek önceliklerimiz arasın-
da” diyor.

İster Illinois eyaletinin küçük bir kasabasındaki mısır 
patlatma festivali olsun, ister Dünya Ekonomik Forumu, 
Uluslararası Rotary Başkanı organizasyonun dış temsilci-
si olarak algılanıyor. Başkan Rotary’yi dünya sahnesinde 
temsil ediyor ve bir çok yerde medyanın dikkatini çekerek, 
Rotary hizmetlerinin reklamının yapılmasını sağlıyor.

Rotaryenler bu makam için kaynak sağlıyorlar ve bu 
nedenle makamdaki kişiden çok şey istiyorlar. Burton’ın 
durumuna gelince, 20 Haziran 2012’de başkan yardım-
cılığı görevini yapmak için evinden ayrıldığı günden beri 
sadece 49 günü evinde geçirebilmiş. Bu günlerin 24’ü de 
uçakta uyuyarak geçmiş.

Burton, “Başkan Yardımcısı olarak 216,000 mil uçtum 
ve bu yıl daha fazla uçacağım. Bu sadece uçaklarla ilgili kı-
sım” diyor. Seyahat yorucu olabiliyor ama Burton ailesi, 
Evanston’da oturarak global bir organizasyona esin kay-
nağı olunması ve motivasyon aşılanmasının mümkün ol-
madığını düşünüyor.

Tabi başkanın, fiyatlandırma ile ölçülemeyecek kaza-
nımları da var: Hayatta bir kez böyle bir organizasyonun 
lideri olmak ve dünyanın her tarafında Rotaryenlerle ta-
nışmak. 

Burton bunu şöyle açıklıyor: “Rotary’nin soyut idealinin 
insani şekillenmesi oluyorsunuz. Bu büyük bir onurdur.”

Rakamlarla Başkanın seyahatleri
Uçulan Mil: 250,000  Ziyaret Edilen Ülke: 51  Verilen Söylev: 150


