
FARKLILIK YARATMAK
İÇİN BİR DÜZİNE YÖNTEM

R O T A R Y  T E C R Ü B E N İ Z İ  Z E N G İ N L E Ş T İ R İ N

Üyeliğinizin imkanlarını kullanın. Nasıl mı?

G L O B A L O U T L O O K

Seyahat, oteller, araba kiralama, yemek 
ve eğlence gibi ürünler ve hizmetlerde 

indirimler sağlayan yeni üye programı “küresel 
ödüller” hakkında bilgi sahibi olun. www.rotary.
org/myrotary’ye girerek Member Center sekmesini 
tıklayın.  

Toplumunuzda bir ihtiyacı tespit edin ve 
kulübünüzle beraberce sorunu ele alacak bir 

proje oluşturun.

www.rotary.org/grants linkini kullanarak bir 
proje uygulaması için nasıl bağış müracaatı 

yapabileceğinizi öğrenin.
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Genç bir lider tanıyor musunuz? Ona 
Interact, Rotaract, Rotary Yarının 

Liderlerini Arıyor (RYLA), ve Rotary Gençlik 
Değişim ‘den bahsedin.

Diğer kulüpleri keşfedin. Dünyanın 
her tarafında kulüplerin toplantılarına 

katılabileceğinizi biliyor musunuz? www.rotary.
org’da “club finder”ı kullanarak ya da “Club 
Locator” uygulamasını indirerek seyahatinize 
rastlayan bir toplantıyı bulun.

Yeni bir rol üstlenin. Kulüplerin liderlere 
ihtiyacı var. İlk adımı atın ve kulübünüzün 

neye ihtiyacı olduğunu sorgulayın.
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ROTARACT
Rotaract,  yaşları 18-30 arasındaki gençlerin fi kir alışverişinde 
bulunmaları, aktivite ve projeler planlamaları ve sosyalleşmeleri 
için kurulmuş hizmet kulüpleridir. Rotaract, genç yetişkinlerin, 
bizzat katıldıkları hizmet projeleri, eğlence ve sosyal ağ oluşumu, 
profesyonel gelişim fırsatları ve uluslararası genç liderler ağının 
bir parçası olmalarını sağlayan pozitif değişim için biraraya gelmiş 
küresel bir gençler birlikteliğidir.Üniversite talebeleri ve toplumun 
genç profesyonelleri katılabilirler.

INTERACT
Interact yaşları 12-18 arasındaki gençlerin hizmet kulübüdür. 
Ortaokul ve lise talebeleri katılabilir. Beraberce çalışarak, 
Interaktörler uluslararası ve toplum hizmet projelerini sponsorları 
olan Rotary kulüpleriyle gerçekleştirirler. Katılımcılar liderlik ve 
organizasyon yetenekeleri kazanıp, bunları topluma geri verirler.

ROTARY GENÇLİK DEĞİŞİM
Rotary, yaşları 15-19 arasındaki öğrencilere yurt dışında eğitim 
tecrübesi kazandırır. Talebeler birkaç haftadan bir yıla uzayabilen 
sürede kültürel elçi olarak Rotary kulüplerin sponsorluğunda yurt 
dışında eğitim alırlar.

RYLA
RYLA (Rotary Yarının Liderlerini Arıyor) her yaştaki gençler için 
Rotary’nin liderlik geliştirme programıdır. Tipik olarak RYLA orta 
öğrenim, üniversite talebeleri ve genç profesyoneller için bölgeler 
tarafından düzenlenen seminerlerle, tecrübeyle öğrenim ve takım 
oluşturma yeteneklerini öğretir. Katılımcılar edindikleri tecrübeleri 
topluma hizmet olarak geri verirler.

BURS İMKANLARI
Rotary Barış Bursları
Her yıl Rotary, dünyanın en parlak profesyonellerinin bazılarına 
Rotary Barış Merkezlerinde  eğitim için burs verir. Bursiyerler 
barışın geliştirilmesi için çalışırlar ve bir çoğu eğitimleri sonunda 
hükümet, askeri veya yasama kurumlarında çalışmaya başladıkları 
gibi, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kurumlarda da 
görev alabilirler. Burs, okul ücreti ve masrafl arı, iaşe ve barınma, 
seyahat masrafl arı ve tüm alan çalışması ve staj masrafl arını 
karşılamaktadır. Ek bilgiye www.rotary.org/peace-fellowships 
bağlantısından ulaşabilirsiniz. 

Kulüp ve bölgelerin sponsor oldukları burslar Kulüpler ve 
bölgeler kendi burslarını oluşturabilir ve bunları bölge bağışları ile 
fonlayabilirler (her tür alanda eğitim için) veya küresel bağışları 
kullanarak Rotary’nin odak alanlarından birinde eğitim  imkanı 
yaratabilirler.

GENÇ LİDERLER 
İÇİN PROGRAMLAR
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Kore’nin Seoul şehrinde yapılacak Rotary 
Konvansiyonuna katılın. Küresel liderler, 

tanınmış insanlar ve aktivistlerin esinlendirici 
konuşmalarını dinleyin. Dünyanın her tarafından 
insanlarla tanışın. Rotary’nin kapsamını 
anlamanın en iyi yolu budur. www.riconvention.
org’dan kaydınızı yaptırın.

Tarihin bir parçası olun ve çocuk felcini 
yoketmeye yardım edin. PolioPlus’ı nasıl 

destekleyeceğinizi keşfedin ve  www.endpolionow.
org.’a kayıt yaparak çocuk felcine son hareketine 
katılın.

 www.rotary.org/brandcenter bağlantısından 
Rotary Brand Center daki kaynakların 

yardımıyla iletişim kurun, esinlendirin ve işbirliği 
oluşturun.

Sizinle aynı görüşleri ve fikirleri paylaşan 
diğer üyelerle Rotary Dostluk Grupları ve 

Rotary Eylem Grupları kanalıyla tanışın. Yemek 
pişirme ile ilgilenenlerden su ve sanitasyon 
projesi uzmanlarına kadar değişik insanları içeren 
yaklaşık 70 grup bulunmaktadır. 

Sosyal medyada bağlantı kurun. Rotary’nin 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, 

Pinterest, Flickr ve benzeri uygulamalarda 
resmi sayfaları bulunmaktadır. rotary.org/
socialnetworking’deki konuşmalara katılın.

Rotary Vakfını destekleyin. Katkılar, 
dünyadaki insani hizmetlerimizi 

destekleyen milyonlarca dolar katkılarınızdan 
oluşmaktadır. www.rotary.org/give bağlantısından 
daha fazla bilgi edinin.
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Bugüne kadar Rotary 122 ülkede iki milyardan fazla çocuğu çocuk 
felcine karşı aşılamak için 1.4 milyar dolar ve sınırsız gönüllü saati 
katkıda bulundu.  Halen 2018 yılına kadar her yıl 35 milyon dolar 
fon yaratt ığımız takdirde, bu rakam Bill & Melinda Gates Vakfı 
tarafından bire iki oranında desteklenecektir.  www.endpolionow.
org. adresinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Rotary Marka Merkezi, üyelerin tüm iletişimlerinde uyumlu bir 
görünüm sağlamaları için gerekli yardımcı araçları sunmaktadır. 
Uyumlu bir görünüm, imajımızı güçlendirmek ve itibarımızı artt ırmak 
için önemlidir. Hikayenizi anlatmada size yardımcı olacak kaynaklar ve 
şablonlardan faydalanmak için Rotary Marka Merkezini www.rotary.
org/brandcenter bağlantısından ziyaret edin.
Ş�fren�zle g�rerek:

1  Rotary, Vakıf  Rotaract ve Interact logolarına ulaşın

2  Kend� kulübünüz ve bölgen�z�n logosunu yaratın

3  Ses ve görsel k�ml�k rehberler�n� bulun

4  Kulüp broşür şablonunu özelleşt�r�n

5  Bülten, sunum ve antetl� şablonlarını �nd�r�n

ROTARY MARKA MERKEZİ

ROTARY VE ÇOCUK FELCİ
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ROTARY’YE NEDEN KATILDINIZ? 
Dünyadaki üyelere neden katıldıklarını ve neden 

kulüplerinde  kaldıklarını sorduk.

G L O B A L O U T L O O K

Rotary’ye, ortak yapılan insani projeler için 
katıldım ve sorunları çözdüğümüzde, faydalanan 
insanların yüzlerindeki neşeyi gördüğüm için de 
kalmaya karar verdim. 

CHIBUZO HILARY ASOGWA
Ekulu Rotary Kulübü
Nijerya

Toplumda fark yaratmak 
için katıldım. Ben olduğum 
için kaldım. 
HEATHER R. KLEIN
Alleghany County Rotary Kulübü,
N.C., ABD

Arkadaş bulmak, seyahat ve kişisel gelişim beni Rotaract’a çekti. 10 yıllık bir Rotaract döneminden sonra 
Rotaryen olarak mezun oldum. Rotary ailesinin bağları ve projelerin topluma fayda sağlamadaki uygulama 
şekilleri benim Rotaryenliğimi güçlendiriyor.
SAKET GADKARI
Thane Hills Rotary Kulübü,
Hindistan

Topluma ve dünyaya faydalı olma arzum vardı. Babam Rotaryen idi. 
Dolayısıyla Rotary ile ilgili çok şey biliyordum. Bu dokuz sene önceydi. 
Beni burada tutan şeyin dostluk olduğunu düşünüyorum. Sadece 
kulübümdekilerle değil, tüm dünyada tanışma fırsatı bulduğum 
Rotaryenlerle olan dostluğum.

ELIZABETH COHOE
Cataraqui-Kingston Rotary kulübü,
Ontario, Kanada 2005 yılında Sri-Lanka’da tsunami sonrası bir projeye katıldıktan 

sonra Rotaryen oldum. Bu benim bir Rotary kulübü ile ilk 
temasımdı ve üyelerinin başkalarına yardım için gösterdikleri 
çabalardan o kadar etkilendim ki, hemen memleketim İsveç’e 
döndükten sonra Stockholm’de şimdi üyesi olduğum kulübe 
müracaat ettim.  

NICHOLAS THOMPSON
Stockholm International Rotary Kulübü,
İsveç

Engelli bir Rotaryen 
çift olarak, Rotaryen 
dostlarımızın bizi normal 
insan olarak kabul 
edeceklerini ve topluma katkı 
yapmamızı sağlayacaklarını 
biliyorduk. Son 10+ yıl bunun 
ispatı oldu.
DAVID SHAW
Thornton-Cleveleys Rotary Kulübü,
İngiltere
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G L O B A L O U T L O O K

Rotary International and The Rotary Foundation
One Rotary Center
1560 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201 USA
Telefon: 847-866-3000
Ücretsiz arama: 866-976-8279
Email: RotarySupportCenter@rotary.org
Fax: 847-328-4101

SİZE YARDIM İÇİN BURADAYIZ
Rotary’de her zaman öğrenilecek yeni bir 
şey vardır. Görevliler sorunlarınızı telefon 
veya e-posta ile yanıtlamak için ABD 
merkezi zaman diliminde 8.30’dan 17.00’ye 
kadar hizmet vermektedirler .

Haksızlığa uğramışlara 
hizmet için Rotary’ye 
katıldım; Dostluk ve 
eğlenceli bulduğum için 
kaldım. 
NZE ANIZOR
Trans Amadi Rotary Kulübü,

Rotary insani amaçlara 
yaptığı iyi katkı için beni 
esinlendiriyor. Kulübüm 
hizmet ve dostluk için 
harika bir platform.
SAYEED CHAUDHURY
Sonargaon Dhaka Rotary Kulübü,
Bangladeş

Dürüstçe söylemek gerekirse, 
iş imkanı için katıldım. Ama 
dostluk ve hedefl er için 
kaldım. 

CRAIG HOWIE
Whitby Sunrise Rotary 
Kulübü,

Ne kadar zamanımı hizmete ayıırdığımı, kendi başıma yapmaktansa bir kulübün parçası 
olarak yaptığımda daha ne kadar fazla etkin olabileceğimi düşündüm. Hizmet için 
katıldım ve edindiğim arkadaşlar nedeniyle kaldım. Seyahat etmek ve nereye gidersem 
anında arkadaş bulmak çok güzel. 
AUR BECK
Carbondale Breakfast Rotary Kulübü,
Illinois, ABD Ne kadar çok verirsem, o kadar geri almaya devam ediyorum. 

Rotary anıları, kişisel gelişim, harika arkadaşlar, hizmetin coşkusu 
_ Rotary sürekli veren bir hediye!  

RAEWYN KIRKMAN
Waikato Sunrise Rotary Kulübü,
Yeni Zelanda

Hikayenizi paylaşın! 
Neden katıldığınızı ve 
Rotary’de kaldığınızı bize 
anlatın: 

membership.minute@rotary.org 

facebook.com/rotary

twi� er.com/rotary
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