
evgili Rotaryenler.
Ağustos ayının Üyelik ayı olması

sebebiyle 2420 Bölge Üyelik
Komitesinin çalışmaları ile ilgili olarak
sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyorum.
Bu bilgilerin bir kısmını da bu güne
kadar iki kere gerçekleştirdiğimiz

“Üyelik Söyleşilerinde” aktarmaya çalıştık. GDD
Şafak Alpay ve GDG Tahsin Tuğrul’un katkıları
ile bu söyleşilerin çok faydalı olduğuna
inanıyorum. Bölge WEB sayfamızdan ÜSEP
sayfasına veya doğrudan usep.rotary2420.org
sayfasına giderek, söyleşiler dahil, üyelik ile ilgili
bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.

Unutmayalım ki kulüplerimiz Uluslararası
Rotary’nin ana kurallarına ve Kurumsal
değerlerimize uymak kaydıyla önerilemizi
uygulamakta özgürdürler.

Kulüplerimizin üye kazanımı ve üye kaybının
önlenmesi konusu, genellikle aşağıda
bahsedeceğimiz adımların atılması ile başlar:

1. Yenilikçilik
Yenilikçilik, önümüze çıkan fırsatları fırsat

olarak görmektir. Geleneklerimizi yeniden
keşfetmenin, üyelerinizin kulüplerinizden
beklentilerini geliştirmenin tam zamanı olduğunu
düşüncesindeyiz.

Birçok dünya devi şirket gelişime ayak
uyduramadıkları için yok oldular. Örnek mi
istiyorsunuz; Kodak, Motorola, Blackberry, gibi.
Bunların yerlerini Amazon, Netflix, Ali Baba,
Zoom, gibi şirketler aldı.

O halde kulüplerimizi yeniliklere açık tutalım,
yenilikleri uygulayalım.

2. Esneklik
Nasıl esnek olabiliriz?
● Toplantı sıklığını değiştirebiliriz.
● Toplantı formatında(düzeninde) değişikliğe

gidebiliriz.
● Hibrit toplantı

modeline
geçebiliriz.

● Daha esnek
devam şartlarını
uygulamaya
koyabiliriz.

● Değişik üyelik
modellerini uygulayabiliriz.

● Değişik kulüp modellerini uygulayabiliriz.
● Rotaract kulüplerini ön plana çıkartabiliriz.
Bütün bunlar kulüplerimizde

uygulayabileceğimiz esnekliklerdir.
3. Etkili iletişim ağı
Üyeleriniz ile doğrudan iletişim kurarak

onlardan toplantı düzeni veya aktiviteler ile ilgili
geri dönüş almaya özen göstermelisiniz. Sanal
ortamda veya yüz yüze yapılan eğitimlere veya
seminerlere katılmalarını teşvik etmelisiniz.
Gerektiğinde kitap okuma toplantıları, eğlenceli
yarışmalar, enteresan konuşmacılı toplantılar
düzenleyerek ilgilerinin azalmamasını
sağlayabilirsiniz.

Her bir sanal toplantının onlar için
kaçırılmaması gereken, unutulmaz, benzersiz ve
ilginç olmasını sağlayabilirsiniz.

Bunu, alışkanlık haline getirip yüz yüze
yapılan toplatılarınızda da uygulayabilirsiniz.

4. Stratejik Planlama
Kendi Stratejik Planlarını geliştiren ve

uygulayan kulüpler, değişimlere karşı daha hızlı
uyum sağlamaktadırlar. Değişimlere ayak
uydurmakta daha hızlı davranmaktadırlar.
Kulübünüz için siz de bir üye hedefi koyun.

Bu hedefi tutturabilmek için kulüpçe çalışın.
Dostunuzu değil ihtiyaç duyduğunuz meslek
gurubundaki üye adaylarını arayın.
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Rotary’nin en
önemli de:eri,
her yıl yeni bir
liderin ortaya
çıkması ve
geli8mesidir.

5. Çeşitlilik, Eşitlikçilik, Dahil Etmek
(DEI-Diversity, Equity, Inclusion)

Bu üç kelime kulübün sağlıklı gelişmesi için
çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki “Çeşitlilik” bir
eğlenceye davet edilmektir ancak “Dahil Edilmek”,
sizden dans etmenizi de istemektir.

Rotary, tekbaşımıza yapamayacaklarımızı
birlikte başarmaktır. “Eşitlikçilik” her üyeye başarılı
olmaları için verilen bir şanstır.

Rotary, tüm insanların memnuniyetle
karşılandığını, saygı duyulduğunu ve değer
verildiğini hissettiği deneyimleri yaratmak için
çalışır.

Rotary çeşitli kültürlerden, deneyimlerden ve
kimliklerden insanları bünyesinde tutmaktadır.
Rotary, tüm üyelerinin adil muamele görmesi,
fırsat verilmesi ve gelişimi için çaba gösterir.
6. Rotary’nin sağladığı imkanlar ve

değerler
Rotary

kulübünüzün
size verdiği
değerleri üye
adaylarınız ile
paylaşın.

● Dostluk
● Liderlik ve mesleki gelişim
● Bireysel gelişim
● Uluslararası iletişim
● Toplumsal bağlantılar
● Etik ilkeler
● Aile için sağlanan imkanlar
● Toplum içinde konuşma

7. Rotaractlar ile iletişiminizi aksatmayın
Rotaractlar tarafından organize edilen

toplantılar yapın, onlar tarafından düzenlenen
toplantılara katılın. Bunun güzel bir örneğini 2440
Bölge Asamblesinde yaşadık. Tüm Asamble
Rotaractlar tarafında sunuldu ve yürütüldü.
8. Sosyal Medya

Sosyal Medyayı kullanmanız için çesitli
nedenler düşünebiliriz:

● Dinleyici sayınızı ve çeşitliliğini artırın.
● Yeni isimlere ulaşmaya çalışın.
● Farkındalık ve anlayış oluşturun.

● Harekete geçmelerini sağlayın.
● Konuşmanızı her zaman güncel tutun.

9. Hizmet Projelerine önem verin
Rotary Vakfının fonlarından yararlanmaya

çalışın. Uluslararası ilişkilerinizi kullanın. Büyük,
cesur ve daha iyi projelerin büyük ortaklıklar ile
gerçekleşebileceğini unutmayın. Toplumsal
etkisinin de büyük olacağını unutmayın.
10. Ortaklıklar

Kulübünüze uyumlu Proje ortakları arayın.
Bunlar:

● Belediyeler gibi yerel ortaklar.
● Devlet daireleri veya Bakanlıklar gibi Ulusal

ortaklıklar.
● Diğer Sivil Toplum Kuruluşları veya toplum

liderleri.
● Size özel ortaklar.
● Uluslararası sponsorlar.
● Pek tabi ki Rotary Vakfı.
Başarılı bir ortaklık için aşağıdaki noktaları

her zaman göz önünde tutun:
● Ortaklar arasında güvenin önemi.
● İyi ve düzgün iletişim.
● Sorumluluk ve şeffaflık.
● Sözünüze sahip çıkın, söz verdiğinizden

fazlasını yapmaya çalışın.
● Değerli toplumsal projeleri arayın.
● Güven verin.

11. Cesaretli Liderlik
Rotary’nin en önemli

değeri, her yıl yeni bir
liderin ortaya çıkması ve
gelişmesidir.

Biz iderlerin:
● Anlayışlı ve tutkulu,
● Kararlı ve kapsayıcı,
● Vizyoner fakat açık,
● Güçlü fakat

mütevazi,
● Duygusal zekası yüksek,
● Şefkatli, tarafsız ve insan odaklı,
● İnisiyatif göstermekten çekinmeyen,

özelliklerinin olmasını isteriz.
Değerli Rotaryen Dostlarım,
Sizler ile bilgi dağarcığımdan birkaç noktayı

paylaşmak istedim. 2420 Bölgenin Üyelik Komitesi
olarak, üyelik konusundaki bilgilerinizi tazelemek
ve Üyelik Stratejik Planı ile ilgili bilgiler vermek için
her zaman hazırız.. Lütfen usep.rotary2420.org
sayfasını ziyaret edin.

Görüşlerinizi ve önerilerinizi lütfen bizler ile
paylaşın. Türk Rotary’sini geliştirmek için el birliği
ile çalışmalıyız.

Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.
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