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Rotary'ye hoşgeldiniz!
Sosyal sorunlara çözüm getirmek için, liderlik, uzmanlık, ve
değişik perspektifleri kullanan insanların biraraya geldiği
-- ve bu esnada yaşam boyu sürecek dostlukların oluştuğu
küresel bir organizasyonun parçası oldunuz..
Peki, Rotary'ye nasıl dahil olmak istiyorsunuz?

YETENEKLERİNİZİ SUNUN
✔ Kulüp üyeleriyle konuşarak, uzmanlığınıza en çok
nerede ihtiyaç duyulduğunu belirleyin.
✔ Bir kulüp komitesinde hizmet edin.
✔ Kulübünüzün bir sonraki asamblesine katılarak
kulüp aktivitelerini planlamaya yardım edin.

TOPLUMUNUZU İYİLEŞTİRİN
✔ Kulübünüzün toplum içinde tanınmasını
sağlamış olan bir anahtar projede gönüllü olarak
yardımınızı sunun.
✔ Interact gibi kulübünüzün sponsor olduğu bir
gençlik projesinde çalışın.
✔ Toplumunuzda bir ihtiyacı belirleyin ve bu
ihtiyaca cevap verecek nitelikte herkesin görev
alacağı bir proje önerin.

İLETİŞİM AĞINIZI KURUN
✔ Mümkün olduğu kadar çok kulüp toplantısına
katılın. Her defasında başka bir kişiyle temas edin.
✔ Bir Rotary dostluk kulübüne katılın ve dünyada sizinle
aynı konuya ilgi gösteren Rotaryenlerle tanışın .
✔ Bölge konferansınıza ve UR Konvansiyonuna katılın.
✔ Başka Rotary kulüplerinin toplantılarına katılın.

Şayet toplumunuza gerçekten katkıda bulunmak istiyorsanız — dünya toplumuna da — Rotary'ye
katılın. Tüm sınırları açan bir kolu vardır. Bunun bir parçası olmak, insanı güçlü kılar.
— Aruna Koushik, Windsor-Roseland Rotary Kulübü, Ontario, Kanada

İlkemiz olan, KENDİNDEN ÖNCE HİZMET, insani
düşüncemizi kapsar. Rotary'nin Hizmet Avenüleri
aktivitelerimizi yönlendirir.
l Kulüp Hizmetleri ile, eğlenir, kalıcı dostluklar
oluşturur, ve kulübümüzün düzgün çalışmasını
sağlarız.
l Mesleki Hizmet ile, başkalarına hizmet etmek
için profesyonel becerilerimizi sunarken,
yaptığımız her işte doğruluğu ön plana
çıkarırız.
l Toplum Hizmetleri ile, yerel ihtiyaçlara
odaklanarak, toplumla beraber çalışma ile
kalıcı iyileştirmeler gerçekleştiririz.
l Uluslararası Hizmet ile, dünyada insani
ihtiyaçları karşılar ve barış ve anlayış için
ilerleme oluşmasını sağlarız.
l Gençlik Hizmetleri ile, gençlerle çalışarak
onların geleceğin liderleri, vizyonerleri ve
barış oluşturan kişileri olmalarına yardımcı
oluruz.

Bir Rotaryen tarafından yaratılmış DÖRTLÜ
ÖZDENETİM, dürüstlüğe olan bağlılığımızın
altını çizmektedir:
Düşündükleriniz, söyledikleriniz, yaptıklarınız,
1) GERÇEĞE uygun mu?
2) İlgililerin tümü için ADİL mi?
3) İYİNİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR 		
sağlayacak mı?
4)	İlgililerin tümü için HAYIRLI mı?

Bir Rotaryen olarak, dünyanın her
köşesinde Rotary kulüp toplantısına
katıldığınız zaman İÇTENLİKLE
karşılanırsınız. Kulüplerin toplantı
zamanları ve yerlerini tespit etmek için, www.
rotary.org sitesinde bulunan Club Locator'ı
ya da mobil cihazlar için ücretsiz olarak
indirebileceğiniz Rotary Club Locator'ı
kullanın.

Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin bir ortak noktası
vardır: Bizler bu dostluk tabanını kullanarak toplumlarımıza hizmet ederiz.
— Korhan Atilla, Ankara-Tandoğan Rotary Kulübü, Türkiye

ROTARY VAKFI, Rotary kulüplerinin ve bölgelerinin
beraberce çalışarak anlamlı ve sürdürülebilir
hizmet üretmelerine yardımcı olur. Vakıf bağışları,
temiz su temin etmek, sağlık bakımı, okuma
yazma kursları ve benzeri temel ihtiyaçları tüm
dünyadaki insanlara ulaştırmaya çalışan projeleri
destekler. 1947'den beri Rotaryenler, bu önemli
çalışmaları fonlamak için vakfa 2.9 milyar ABD
doları katkıda bulunmuşlardır.
Vakıf ayrıca dünyadaki çeşitli yerlerde bulunan
Rotary Barış Merkezlerinde eğitim için Rotary
Barış Bursları vermektedir. 2002-03'ten beri
100'den fazla ülkeden 600'ü aşkın kişi bu
burslardan faydalanmıştır.
Vakfa yapacağımız katkılar, ihtiyacı
olan toplumlara sürdürülebilir
değişimi getirebilmemizi garanti
etmektedir. Kulübünüzün Rotary
Vakfı komite başkanına, vakfı nasıl
destekleyebileceğinizi sorun.

ULUSLARARASI HİZMET
✔ Kulübünüzün uluslararası hizmet projelerinde katılın.
✔ ProjectLINK adlı online veritabanını kullanarak, başka
kulüplerin uluslararası hizmet projelerinde gönüllü veya başka
türlü destek ihtiyaçları hakkında bilgi edinin.
✔ Bölgenizi ziyaret eden gençlik değişim öğrencisini ağırlayınız.

ROTARY'NİN BÜYÜMESİNE YARDIMCI
OLUN
✔ Bir arkadaşınızı veya meslektaşınızı kulübünüzde üyelik için
önerin. Tüm Rotaryenler, yeni üye davet edebilir ve etmelidirler.
✔ Kulüp Liderlik Geliştirme programına katılın.
✔ Dostlarınıza ve meslektaşlarınıza, kulübünüzün topluma nasıl katkıda
bulunduğunu anlatın.

✔ Bir çok meslek ile iletişim kurma konusunda Rotary'nin sağladığı eşi
bulunmaz fırsatı vurgulayın.

Her ülke, her renk ve tüm insanlığın bir aile gibi olduğu dostluk buldum. Kendi insanlarıma ve
dünyaya hizmet edebilecek bir yer edindim.
— Ailinda Sawe, Dar-es-Salaam-Mzizima Rotary Kulübü, Tanzanya
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TABANDA örgütlenmiş bir
organizasyonuz.
En anlamlı hizmet
çalışmalarımızı Rotary
kulüpleri ile yürütüyoruz.
Her kulüp kendi yönetimini
seçer ve Rotary'nin
anayasası ve tüzüğü
çerçevesinde geniş bir
hareket alanına sahiptir.
Bir guvernörün yönettiği
Rotary bölgeleri
(kulüplerin oluşturduğu
gruplar) bu çalışmaları
desteklerler.
Rotary kulüpleri
UR Başkanı ve UR
Yönetim Kurulu'nun
liderliğini yaptığı
global bir dernek
olan Uluslararası
Rotary'nin bir
parçasıdırlar.

Hizmetlerimizi altı ODAK NOKTASINA
yönlendiririz: barış ve ihtilafların önlenmesi/
çözümü, hastalık önlenmesi ve tedavisi,
su ve sanitasyon, anne ve çocuk sağlığı,
temel eğitim ve okuma yazma, ekonomik ve
toplumsal kalkınma.

Her kulüp, içinde bulunduğu toplumun meslek,
cinsiyet, yaş ve etnik yapısını yansıtacak
ÇEŞİTLİLİĞİ oluşturmaya çalışır. Bu sayede, kulüp
projeleri için gerekli muhtelif uzmanlık alanlarının
hazır olması sağlanır.

DESTEK SUNUN
✔ Çocuk felcine sonlandırmak için kulüp ve bölgenizin fon
yaratmasına yardımcı olun.
✔ Vakfın, her yıl katkı programını kullanarak bağışta bulunun.
✔ Kulübünüzün Yıllık Fon Bağış Hedefini desteklemek için
kişisel katkı hedefi oluşturun.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, ve YouTube'u kullanarak Rotaryenlerle BAĞLANTI kurun.
www.rotary.org/socialnetworks'u ziyaret edin.

Önceliğimiz ÇOCUK FELCİNE
SON' vermektir. Rotary ve
ÇOCUK uluslararası partnerleri
sayesinde, dünyada çocuk felci
vakaları 1988 yılından beri %99
SON
Şimdi Bitiriyoruz
azalmıştır. Ancak, çocuk felci
bir tek çocuğu bile tehdit ediyorsa, her yerde
çocuklar tehdit altında demektir.

FELCİNE

Rotary çocuk felcini sonlandırmak için bu
savaşa 1 milyar dolardan fazla katkı yapmıştır.
Rotaryenler, yorulmak bilmez bir şekilde bu
yatırımlarını anlamlı kılmak için toplumlarında
savunuculuk görevini üstlenmekte, hükümet
liderleriyle de iletişimde bulunarak onların
da çocuk felci konusuna odaklanmalarının
devamını sağlamaktadırlar.
Rotary'nin partnerleri arasında UNICEF,
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Bill
& Melinda Gates Vakfı bulunmaktadır.

DAHA FAZLA ÖĞRENİN
✔ www.rotary.org/showcase'den dünya genelinde kulüp
hizmetlerini inceleyin.
✔ blog.rotary.org ekranından dünyada Rotary hizmeti ile ilgili
bireysel hikayeleri keşfedin
✔ Rotary Dergisi ve kulübünüzün ve bölgenizin haber
bültenlerini okuyun.
✔ Kulüp ve bölgenizin web sitesini ziyaret edin.
✔ shop.rotary.org'dan Rotary yayınları ve videolarını sipariş
edin.

Rakamlarla Rotary
Dünya genelinde 1.2 milyon Rotaryen

34,200

Rotary kulübü

14,310

Interact kulübü
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Rotaract kulübü
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Rotary Toplum Birliği
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Rotary bölgesi

34 Alan
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bunları bİlmek önemlİ
Kulüp asamblesi — Kulüp programları ve faaliyetlerinin tartışıldığı
toplantı. Tüm kulüp üyelerine açık.
Bölge konferansı — Kulüp ve bölgelerin dönem faaliyetlerinin
sergilendiği motivasyon yaratma amaçlı yıllık toplantı. Bölgedeki
tüm Rotaryen ve ailelerine açık.
Interact — Rotary kulüplerinin sponsorluğunu yaptığı 12-18 yaş
arasındaki gençlerin hizmet ve sosyal kulübü.
PolioPlus — Dünya genelinde Çocuk Felcine Son vermeyi
amaçlayan Rotary Vakfı programı.
ProjectLINK — www.rotary.org sitesinde bulunan ve gönüllü
yada mali destek arayan Rotary hizmet projelerinin listesi.
Ayrıca dünyanın muhtelif yerlerinden örnek projeler yer
almaktadır.
Rotaract — Rotary kulüplerinin sponsorluğunu yaptığı 18-30
yaş arasındaki yetişmiş gençlerin hizmet ve sosyal kulübü.
Rotaryen Eylem Grupları — Bir hizmet faaliyeti veya
insani konuda ilgi duyan bireylerin uluslararası grubu. Su ve
Sanitasyon Rotaryen Eylem Grubu bu konuda bir örnektir.
Rotary Toplum Birliği — Toplumlarında hizmet projelerinde çalışan ve Rotaryen olmayan gruplar. Rotary kulüpleri
organizasyonu ve sponsorluğu yapar.
Rotary Dostluk Grupları — Mesleki veya eğlence
konusunda ortak ilgi duyan uluslararası gruplar. Örneğin
Rotaryenler, Uluslararası Kayak Dostluk Grubu.
Rotary Vakfı — Uluslararası Rotary'nin hayırsever kolu.
Rotaryenlerin insani projeler ve eğitim programları
kanalıyla dünyada anlayış, iyiniyet ve barışın ilerlemesi
çalışmalarında yardımcı olan kurum.
Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti — Bir başkan tarafından
yönlendirilen ve 15 Rotaryen'den oluşan, Rotary Vakfının
işlerini yöneten heyet. UR Yönetim Kurulu onayıyla, UR
Başkanı tarafından dört yıl süre ile atanmaktadırlar.
Uluslararası Rotary (UR) — Hemen hemen dünyadaki tüm ülkelerde bulunan ve 34,200 kulüpten oluşan
uluslararası dernek. Merkezi, ABD'nin Illinois eyaletinin
Evanston şehrinde olup, dört kıtada uluslararası bürosu
bulunmaktadır.
UR Yönetim Kurulu — İki yıl için seçilen ve Uluslararası
Rotary'nin politikalarını tespit eden 19 Rotaryen'in oluşturduğu kurul.
UR Konvansiyonu — Rotary ve Rotaryenlerin başarılarının
kutlandığı yıllık toplantı. Her yıl dünyanın başka bir ülkesinde
yapılır. Tüm Rotaryenler ve ailelerine açıktır.
UR Başkanı — UR Yönetim Kuruluna başkanlık eden Rotaryen. Bir yıl için seçilir.
Rotary Barış Merkezleri — Barış ve ihtilafların çözümü
konusunda yüksek lisans eğitimi ve profesyonel sertifika veren,
dünyadaki çeşitli üniversitelerde yürütülen programlar.
Rotary Barış Bursiyeri — Rotary Barış Merkezlerinde eğitim
almak üzere Rotary Vakfından burs alan kişi.
Rotary Gençlik Değişim — 15-19 yaş arasındaki gençlerin
kültürel değişim programı. Değişimler bir hafta'dan başlayıp, bir yıl
süreli olabilir.
Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA) — Yaşları 14 ile 30
arasında olan gençler ve genç yetişkinlere yönelik Rotary Kulüp veya
bölgeleri tarafından organize edilen liderlik eğitimi faaliyetleri.

www.rotary.org'da daha fazlasını keşfedin

Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 USA

595-TR—(612)

