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Bu kitabı, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 yıllarında yönetim komitesinde 
görev yapacak kişiler için hazırlanan Kulüp Liderliği: Yönetim Komitesi 
el kitabının 2015 sürümüdür. Burada bulunan bilgiler, Rotary’nin iç 
tüzük ve ilkelerine dayanmaktadır. Lütfen geçerli Rotary ilkeleri için ilgili 
kaynaklara başvurunuz. Rotary’nin iç tüzük ve ilkeler belgelerinde 
yapılacak değişiklikler, bu el kitabındaki bilgileri geçersiz kılar. 
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KOMİTESİ 

 

BAŞKANI
OLARAK GÖREVİNİZ

SORUMLULUKLAR

TÜM KOMİTELER KULÜP YÖNETİMİ KOMİTESİ

Bölge eğitim asamblesine katılmak

Kulüp yönetim komitesi başkanı olarak, kulübünüzün etkin ve sorunsuz 
bir şekilde çalışmasına destek olursunuz. Daha detaylı bilgiye Kulüp 
Liderliği: Yönetim Komitesi el kitabında ulaşabilirsiniz. 

Gelecek dönem başkanıyla birlikte çalışmak, komite 
üyelerini seçip onları görevlerine hazırlamak

Kulübünüzün toplantı, asamble ve diğer faaliyetlerini 
planlamak

Üyeler arası iletişim kurmak

Katılımı takip etmek

Kulüp internet sitesini ve sosyal medya sayfalarını 
yönetmek

Kulüp üyeleri arası bağlantı sağlamak

Kulübün yıllık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak 
komite hedefleri belirlemek ve bu hedeflere doğru 
ilerleyişi takip etmek

Kulübün diğer komiteleri ve bölge komitesiyle çoklu 
kulüp faaliyetleri yahut girişimleri üzerinde çalışmak

Komite faaliyetleri ve ilerleyişine dair kulüp başkanına, 
yönetim kuruluna ve kulübün tamamına rapor sunmak

Kulübünüzün, komitenizle ilgili daha başka nasıl 
beklentileri olabileceğini belirlemek

Komite bütçesini yönetmek 

Düzenli toplanıp faaliyetleri planlamak

Gerektiği durumlarda alt komiteler kurmak (örneğin 
küresel bağışlar, bölgesel bağışlar, fon oluşturma, 
yıllık bağışlar, büyük hediyeler, PolioPlus ve Rotary 
Barış Merkezleri)



Yeni
arkadaşlar edinin: 

Rotary
Dostlukları

Hizmet projelerine
katkı sağlayın: 

Rotaryen
Faaliyet Grupları

Diğer üyelerle
iletişime geçin: 

Çevrimiçi Tartışma
Grupları

Hizmet projelerinde
ortak çalışmalar 

yürütün: 

Rotary Fikirleri

 

FİKİRLERİNİZİ PAYLAŞIN:  www.rotary.org/myrotary

BAĞLANTI
KURUN
Aşağıdaki iletişim fırsatlarını kullanarak
Rotary deneyiminizi tam anlamıyla
uluslararası kılın. 

İLETİŞİM
ONLINE

YÜZYÜZE
BAĞLANTI KURUN

GRUPLA
BAĞLANTI
KURUN

Barışı inşa edip
ilişkileri güçlendirin: 

Ülkelerarası
Komiteler

Olası proje
ortaklarınızla

buluşun

Proje Fuarları

Profesyonel
becerilerinizi paylaşın: 

Mesleki Eğitim
Takımları

Kulüp ortaklıklarını
kutlayın: 

İkiz Kulüpler

Uluslararası
misafirperverlik

paylaşımı yapın: 

Rotary Dostluk
Değişim Programı

Hizmet
başarılarınızı

paylaşın: 

Rotary
Showcase



 

GİRİŞ

Komite başkanlığı göreviniz için sizi kutlarız. Bu el kitabı, hedeflerinizi 
belirleme ve kulübünüzün sorunsuz bir şekilde işlemesine katkıda 
bulunmanıza yardımcı olacaktır. Tüm kulüplerin izlemesi gereken ilke ve 
süreçlerin yanı sıra aynı zamanda faydasını göreceğiniz fikirler de içermektedir. 

Birinci sayfadaki görev tanımı sorumluluklarınızı özetlemektedir. Diğer kulüp 
ve bölge liderleriyle tanışıp fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bölge eğitim 
asamblesinde konuyla ilgili daha fazla bilgi edineceksiniz. Bu asambleye 
katılmadan önce sayfa 15-16’daki tartışma sorularını gözden geçirin. 

Sorular? 
Görevinizle ilgili sorularınız varsa guvernör yardımcısı ya da eski yönetim 
komitesi başkanı gibi birlikte çalıştığınız diğer liderlerle iletişime geçin. Kulüp 
ve Bölge Destek temsilciniz de size yardıma hazırdır. Rotary.org adresimiz 
üzerinden ve hem merkezimizde hem de uluslararası ofislerimizdeki 
çalışanlarımız aracılığıyla sizlere destek sağlıyoruz. 

Bu el kitabı yahut Rotary eğitim malzemeleriyle ilgili tüm sorularınızı 
learn@rotary.org adresine iletebilirsiniz. 

Sorumluluklarının 
tamamıyla farkında 
olabilmeleri için 
Bölüm 1’deki 
bilgileri komite 
üyelerinizle paylaşın.



 NE BEKLİYORSUNUZ? 

CANLI BİR KULÜP OLUN

Canlı Bir Kulüp Olun el kitabı
aşağıdakileri içerir: 

• Bölgenizden bir kulüp başarı hikayesi
• Kulübünüzün deneyebileceği fikirler
• My Rotary üzerinden kulübünüzün

kullanabileceği kaynaklar

Ücretsiz kopyanıza
shop.rotary.org
adresinden erişebilirsiniz. 

 



 

BÖLÜM 1

KOMİTENİN GÖREVİ VE
SORUMLULUKLARI

TOPLANTI GÜNDEMLERİ
Tüm kulüp toplantıları için gündem yahut program oluşturma sorumluğu komitenize
aittir. 

HAFTALIK TOPLANTILAR

•  

•  
•  
•  
•  

Kulüp yönetim komitesinin görevi, kulüp toplantılarını başarılı kılacak lojistik 
görevleri yürütmektir. Kulüp toplantısı üyelerin Rotary deneyimini şekillendirir. 
Toplantılar eğlenceli ve interaktif olmalıdır. Kulüplerin içinde bulundukları topluma 
hizmet etmek ve yeni üye çekebilmek için faal ve ilgili üyelere ihtiyaçları vardır. 

Eğer bir e-kulüp üyesiyseniz Standart Rotary Kulüp Tüzüğü’nde her bir kulüp tipi 
için ayrı ayrı belirtilen bölümlere dikkat ediniz. Bu el kitabı, e-kulüpler için olduğu 
kadar yüz yüze toplantılar düzenleyen kulüpler için de geçerlidir. Daha fazla bilgi 
için, bkz. Rotary E-Kulüpleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler. 

Komitenizdeki görevlilerden birine, kulübünüzün haftalık toplantıları için gündem 
oluşturma görevini verin. Yaratıcı olun ve üyelerinizin farklı ilgi alanlarına hitap 
edecek farklı şeyler deneyin. 

İşte bazı fikirler: 

Kulüp projelerinin son durumuyla ilgili güncellemeler, üyelerin dahil olabileceği 
faaliyetler ve kulübün ilgilenmesi gereken toplumsal sorunlar
Toplantılardan bazılarını sosyalleşme ve ağ kurmaya ayırın
Her komite üyesine planlamaları için bir toplantı grubu atayın
Özel günleri, haftaları ve ayları takip edin
Geçmiş dönemlerde programlara katılan kişileri deneyimleriyle ilgili konuşma 
yapmak üzere davet edin



•  

Çoğu kulüp toplantısı bir saat sürer. İlham almak için aşağıdaki örnek gündemleri
inceleyebilirsiniz. 

YARATICI KULÜP TOPLANTILARI İÇİN ÖRNEK GÜNDEMLER

Konuşmacılardan biri katılamayacak olduğu durumda yahut programın 
herhangi bir bölümünde bir sorun çıkması durumunda, üyelerin Rotary 
deneyimleri hakkında konuşmaları ya da Rotary videosu gösterimi gibi yedek 
planlarınız olsun 

HAFTA 1: DÜZENLİ KULÜP TOPLANTISI HAFTA 2: MESAİ SONRASI TOPLANTI

 

HAFTA 3: ÇALIŞMA TOPLANTISI HAFTA 4: BİR ARKADAŞINI GETİR
TOPLANTISI

• Üyelere hoş geldiniz diyerek misafirleri 
tanıtmak
• Başkanın duyuruları
• Üye profili: mesleğiniz, aileniz vb. 
hakkında bilgi
• Davetli konuşmacı yahut sürmekte 
olan ya da planlanan projelerle ilgili 
bilgiler

o Şu ana kadar neler yapıldı?
o Kulüpten beklentiler? 
o Zaman çizelgesi nasıl? 
o Toplumu projeye nasıl dahil ediyoruz? 
o Projeyi nasıl tanıtıyoruz? 
o Hangi üyeler projeye dahil? 

• Açık forum
• Kapanış konuşmaları

• Üyelere hoş geldiniz diyerek misafirleri 
tanıtmak
• Başkanın duyuruları
• Çağrılı konuşmacı, toplum örgütü 
sunumu
• Stratejik plan

o Kulübün vizyonunun tekrarlanması: 
Üç yıl içinde nerede olmak istiyoruz, 
doğru yolda mıyız? 
o Hala yapılması gerekenler neler? 
o Planlarımızı etkileyen değişiklikler var 
mı? Planı değiştirmemiz gerekiyor mu? 

• Açık forum
• Kapanış konuşmaları 

• Üyelere hoş geldiniz diyerek misafirleri 
tanıtmak
• Başkanın duyuruları
• Çağrılı konuşmacı, toplum örgütü 
sunumu
• Stratejik plan

o Kulübün vizyonunun tekrarlanması: 
Üç yıl içinde nerede olmak istiyoruz, 
doğru yolda mıyız? 
o Hala yapılması gerekenler neler? 

• Üyelere hoş geldiniz diyerek misafirleri 
tanıtmak
• Düzenli toplantılarınızdan farklı bir 
mekanda ve farklı bir saatte düzenleyin 
(bir üyenin evi, bir bar ya da restoran 
olabilir) 
• Davetli bir konuşmacı yahut yerel 
olarak bilinen bir konuşmacı ayarlayın
• Proje fikirleriyle alakalı süreli 
görüşmelerin yapıldığı bir hızlı tanışma 
seansı planlayın
• Atıştırırken ve içeceklerinizi yudum-
larken fikirler hakkında görüş 
alışverişinde bulunun



 

KULÜP ASAMBLELERİ

•  
•  
•  
•  
•  

KULÜP İLETİŞİMİ

•  
•  
•  
•  
•  

Kulüp asamblesi, tüm üyelerin katılarak kulüp toplantıları ve faaliyetleriyle ilgili 
tartışma yürütmeleri açısından bir fırsattır. Kulüp asamblelerini aşağıdaki amaçlar 
için kullanabilirsiniz: 

Bir gündem oluşturmadan önce, toplantıların üyelerin ilgilendikleri yahut merak 
ettikleri konulara değinebilmesini sağlamak için üyelerden fikir edinin. Başkan ve 
sekreterinize her bir asamblenin hedefinin ne olduğunu, komitenizin toplantının 
planlanmasına nasıl katkı sağlayabileceğini sorun. Asambleler, aşağıda belirtildiği 
üzere farklı konulara eğilmek için yıl boyunca düzenlenebilirler. 

Üyelerin kulüp ve bölge faaliyetleri ve Rotary hakkında haberlere dair güncel bilgiye 
sahip olmalarını sağlamak için bir iletişim planı oluşturun. Bir kulüp bülteni 
hazırlayabilir ya da üyeleri kulübün internet sitesi ve sosyal medya sayfalarına 
yönlendirebilirsiniz. Kulübünüzün internet sitesini düzenli olarak güncelleyecek bir 
yetkili olduğuna emin olun. Böylelikle üyelerin, Rotary hakkında kulüp 
toplantılarında değinilmeyen haberlere dair bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. 
Yaptığınız iletişime dahil edebileceğiniz konularla ilgili bazı fikirler aşağıda 
listelenmiştir: 

Proje ve faaliyetlerle ilgili beyin fırtınası yapmak
Kulübün kuvvetli ve zayıf yanlarıyla birlikte fırsatları gözden geçirmek
Hedef belirleyip eylem planları oluşturmak
Komite faaliyetlerini koordine etmek
Rotary hakkında daha fazla bilgi edinmek

Yaklaşan kulüp toplantı ve faaliyet takvimi

Kulüp hedef, plan ve projeleri

Kulüp ve bölge toplantılarının öne çıkan noktaları

Doğum günleri, yıl dönümleri, takdir törenleri vb. 

Kulüp, bölge ve UR ile ilgili haberler

ZAMANLAMA AMAÇ

Bölge eğitim asamblesinden
hemen sonra (1 Temmuz’dan önce)

Bölge guvernörünün ziyaretinden
iki hafta önce

Yıl ortası (Ocak/Şubat)

Nisan ya da Mayıs

1 Temmuz’dan sonra

Bölge eğitim asamblesinde geliştirilen

planların paylaşılması (kulübün gelecek

dönem başkanı başkanlık eder)

Yıllık hedeflerin tartışılması

Kulübün son durumunu guvernörle

görüşmek

Guvernör ziyareti sırasında Guvernörle birlikte kulübün durumunu

tartışmak

Kulüp hedefleriyle ilgili son durumu gözden

geçirmek ve bir sonraki yılın planını yapmak

Açık tartışma imkanı sunmak (kulüp proje

ve faaliyetlerini sonlandırmak için fikirler) 



Üyelerin başka Rotary kulüpleri bulabilmeleri için ücretsiz Rotary Kulübü Bulma 
aplikasyonunu kullanmalarını önerin (Rotary Club Locator App, Android, iOS ve 
BlackBerry için). 

Marka Merkezi (Brand Center) – Rotary’nin hikayesini anlatmak için hazırlanmış 
logolar, görseller, videolar, kılavuzlar ve taslaklar
Medya Merkezi – (Media Center) Basın bültenleri, bilgi formları ve medya 
kaynakları
RSS bilgi aktarımı – (RSS feed) Kayıtlı kullanıcılara düzenli olarak gönderilen 
Güncel Rotary haberleri
Rotary Görsel ve Videoları – (Rotary Images and Video) Rotary’nin dünya 
çapındaki çalışmalarıyla ilgili video ve fotoğrafları içeren bir fotoğraf ve video 
kütüphanesi
Rotary reklamları – (Rotary ads) Rotary faaliyet ve kaynaklarını tanıtan ve farklı 
boyutlarda bilgisayara indirilebilecek çevrimiçi reklamlar

Yeni üyelerin, ziyaretçilerin ve konuşmacıların karşılanması ve tanıtılması 
konusunda komite üyelerinin sırayla görev almasını sağlayın
Bölgenizde ve dünyadaki diğer Rotary kulüpleriyle bağlantı kurun; Rotary.org 
üzerinde bir tartışma grubu açın yahut halihazırda açık olanlara katılın
Kulüp faaliyetlerine eş ve aileleri de katın
Tanışmayı kolaylaştırmak için toplantılarda isimlik takın

Farklı ilgi alanlarına hitap etmek için toplantı tiplerini değiştirin (bkz. Sayfa 6) 
Kulüp toplantılarının ilgi çekici ve eğlenceli olmasını sağlayın. 
Üyelere, misafirleri karşılama gibi görevler verin. 

Rotary.org’da bulunan ve aşağıda listelenen tanıtım araçlarını kullanabilirsiniz: 

•  

•  

•
 

•
 

•

 

BAĞLANTI KURMAK

•  

•  

•  
•  

DEVAM

•  
•  
•  

Kişisel bilgi için şifreli alanlar kullanarak üyelerin kimliklerini koruma altına alın. 
Eğer kulüp web sayfasındaki domain adında “Rotary” geçiyorsa, kulübünüzü 
tanımlayan dillerde olmasını sağlayın (örn, www.kulüpismi.org). Daha fazla 
bilgi için bkz. Voice and Visual Identity Guidelines.

Kulüp üyeleriyle bilgi paylaşımı yapmak ve Rotary’nin resmi paylaşım sayfalarıyla 
(Facebook, LinkedIn, Flickr ve YouTube) bağlantı kurmak için sosyal medya 
araçlarını kullanın. 

Kulübünüzün halkla ilişkiler komitesi başkanıyla birlikte çalışarak kulübünüzün 
bülteninden, internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından, pazarlama 
iletişiminden ve hem üyelerle hem de üye olmayanlarla yürütülecek iletişimden 
kimin sorumlu olduğunu belirleyin. 

Sağlıklı ve enerjik bir kulüp oluşturmanın anahtarı, üyeler arasında bağlantılar 
kurmak ve bunları canlı tutmaktır. Üyelerin sosyalleşmesi ve birbirlerini daha iyi 
tanımaları için fırsatlar yaratın. Aşağıdaki fikirlerden bazılarını deneyebilirsiniz: 

Kulüp üyelerinin toplantılara katılımını teşvik etme konusunda kulüp 
sekreterinize yardım edin. Düzenli devamı arttırmak için: 



 COMMITTEE ROLE AND RESPONSIBILITIES

•  
•  
•  

ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI

•  
•  

•  
•

 

DEVAM RAPORLARI

Üyeleri, kaçırdıkları toplantıları telafi etmeleri konusunda teşvik edin. 
Düzenli devam eden üyeleri takdir edin. 
Üyeler toplantı kaçırıyorsa bunun nedenini ve yapabileceğiniz bir şey olup 
olmadığını sorun 

Üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek
Her Rotary yarı yılının olağan toplantılarının en az % 50’sine katılmamak ve 
telafi etmemek
Her  Rotary yarı yılının olağan toplantılarının en az % 30’una katılmamak
Yönetim kurulunun onay olmadan arka arkaya dört olağan kulüp 
toplantısını kaçırmak ve telafi etmemek

Bir kişinin üyeliğinin aşağıdaki bir ya da birden çok nedenden dolayı 
sonlandırılması kulüp yönetim kurulunun kararına bağlıdır: 

Her ayın son toplantısından sonra 15 gün içinde aylık devam raporunu 
guvernörünüze göndermek için kulüp sekreterinizle birlikte çalışın. 

Yaşı 65 ya da üstü olan ve Rotary yaşı ile gerçek yaşı toplamı 85 veya üstü 
olan ya da UR’de yöneticilik görevi yapan Rotaryenler kulübün devam 
raporuna dahil edilmemelidir. 

Kaçırılan toplantıların telafisiyle ilgili bilgiler Standart Rotary Kulüp Tüzüğü, 
Madde 9’da detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 



 

• 

•

•

•

•

Kendi Rotary hikayenizi nasıl anlatabileceğinizi öğrenin, Rotary Kulüp
Merkezi’nde hedefler belirleyin, bağışlara başvurun ve çok daha fazlası. 

www.rotary.org/myrotary adresindeki Öğrenme Merkezi’ni ziyaret edin.  

ROTARY’S 
LEARNING 
CENTER İLE
HER YERDE
ÖĞRENMEYE
DEVAM EDİN

Ders alın

Kaynaklara erişin

Çevrimiçi gruplarla iletişim kurun

Kayıtlı diğer öğrencilerle ve kurs moderatörleriyle görüşün

Kullanıcı profilinizi güncelleyin ve ilerlemenizi kontrol edin



 

BÖLÜM 2

KULÜP YÖNETİMİ
KOMİTE BAŞKANI

KOMİTENİZ

•  
•  

•  

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Siz, kulüp yönetim komitesinin başkanısınız. Şimdi ne olacak? Görevi devreden komite 

başkanıyla görüşün, kulübünüzün içtüzüğü ve stratejik planını inceleyip komitede 

sizden başka kimlerin olacağına dair düşünmeye başlayın. Aynı zamanda komiteyi 

nasıl yöneteceğinizi planlamaya da başlayabilirsiniz. Komitenizin faaliyet alanında 

uzman olmanın yanı sıra, komite üyelerinizi de yöneteceksiniz. 

Çoğu kulüpte üyeler komitede üç yıl boyunca görev yapar, dolayısıyla halihazırda 

komite üyelerinden bazılarının sizin döneminizde de komite üyesi olarak görev 

yapmaya devam edecek olmaları muhtemeldir. Eğer komitenizde doldurulması 

gereken bazı boşluklar varsa, gelecek dönem başkanıyla birlikte çalışarak aşağıdaki 

özelliklere sahip yeni üyeler seçin: 

Başkan olarak görev atama sorumluluğu sizde olduğundan, komite üyelerinizi beceri 

ve ilgi alanlarına göre en iyi nasıl değerlendirebileceğinize dair karar size aittir. Komite 

üyelerini aşağıdaki yollarla görevlerine hazırlayabilirsiniz: 

Kulübünüzün etkisini arttırmak için kulübünüzün diğer komiteleriyle ortak çalışmalar 

yürütün. Bu toplantılar sürekli olmalı ve kulübünüzün yönetim kurulu toplantılarına 

dahil edilebilir. 

Toplantıları planlamak için organizasyon becerileri

Yöneltilebilecek soruları yanıtlayabilmesini sağlamak için Rotary ilkeleriyle ilgili bilgi 

sahibi olması

Bülten ve broşürler için yazı yazma ve yayıncılık becerilerinin olması

Kulübünüzün internet sitesini yönetebilmesi için bilgisayar ve internet becerileri

Onlara komitenin devam eden faaliyet ve hedefleriyle ilgili bilgi vererek

Yeni komite üyelerini daha deneyimli üyelerle eşleştirerek

Onları, diğer bölgelerde benzer görevler yürüten kişilerle iletişime geçmeleri konu-

sunda teşvik ederek

Onlara bölge faaliyet ve toplantılarıyla ilgili hatırlatmalar yaparak

Kaynakları paylaşarak



HEDEF BELİRLEME

ETKİLİ HEDEFLER

EYLEM PLANI

•  
•  
•  
•  

MOTİVASYON

•  
•  
•  
•  
•  

BÜTÇE

Komite başkanı olarak, kulübünüzün stratejik planını destekleyici yıllık hedefler 
belirlemek ve bunlara ulaşılmasını sağlamak sizin görevinizdir. Bölge eğitim 
asamblesinde, gelecek dönem başkanınız ve diğer kulüp liderleriyle birlikte yeni 
dönem hedeflerini belirleme konusunda çalışma imkanı bulacaksınız. Başkan ya da 
sekreter Rotary Kulüp Merkezi’ne ilgili hedeflerin girişini yapabilir. 

Yıllık hedeflerin komite yetkinliği ve kulüp çıkarlarını yansıttığına emin olun. 
Hedefler paylaşılabilir, ölçülebilir, zorlayıcı, ulaşılabilir ve zamana bağlı olmalıdır. 
Örneğin: Kulübümüz internet sitesini haftada en az bir kez güncelleyecektir. 

Bir eylem planı, yahut her bir hedefinize ulaşmanızı sağlayacak bir dizi ufak hedef 
belirlemek için komitenizle birlikte çalışın. Her bir adım için: 

İlerlemenizi sürekli olarak değerlendirin ve eğer gerekiyorsa hedeflerinizi yeniden 
düzenleyin. 

Komite başkanı olarak sorumluluğunuzun bir parçası da komite üyelerinizin 
motivasyonunu korumaktır. Ortak motive edici faktörler şöyle sıralanabilir: 

Komitenizin ihtiyaç duyduğu fonları belirlemek ve bu fonların kulüp bütçesinde yer 
aldığına emin olmak için, görevi devredecek komite başkanı ve kulüp saymanıyla 
birlikte 1 Temmuz’dan önce çalışmalar yürütün. Planlanan fon oluşturma 
etkinliklerini de dahil etmeyi unutmayın. 

Komite fonlarının, işlemlerinin ve raporlarının gözetimini sağlayın ve komite 
bütçenizin finansal durumundan sürekli haberdar olun. Kulübünüzün saymanıyla 
düzenli olarak toplandığınız taktirde olası bir sorun durumunda anında müdahale 
edebilirsiniz. 

Zaman dilimi belirleyin
Sorumlu kişileri belirleyin
İlerlemeyi ve başarıyı ölçme kriterlerinizi belirleyin
Elinizdeki kaynakları gözden geçirin ve ihtiyacınız olanları temin edin

Hedefin faydalı olacağına dair güven tesis etmek

Hedefin ulaşılabilir olduğu ve başarı sağlanacağına dair inanç sağlamak

Dostluk ve iletişim kurma fırsatları

Her bir üyenin uzmanlığından faydalanılacak görevlendirmeler yapmak

Üyelerin komite çalışmalarından keyif almalarını sağlamak
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KAYNAKLAR

KULÜP, BÖLGE VE SEKRETERYA DESTEĞİ
•  

•  

•  

•  

•
 

•
 

•
 

SÖZLEŞME VE REFERANS BELGELERİ
•  

•  
•  
•  

Bölge guvernörü – Kulübünüzü daha etkili kılacak stratejilerle ilgili olarak size 
tavsiyelerde bulunabilir
Guvernör yardımcısı – Her çeyrekte en az bir kez kulübünüzü ziyaret eder ve 
sorularınızı yanıtlayıp tavsiyelerde bulunabilir
Bölgenizdeki diğer kulüplerin Komite Başkanları – Yeni fikirler konusunda bir 
kaynak görevi görürler ve aynı zamanda kulüp faaliyetleri için potansiyel 
ortaklardır 
Geçmiş dönem kulüp komite başkanları ve liderler – Görev yılınızı planlarken 
fikirlerini alabilirsiniz
Rotary koordinatörleri – Kulüp üyeliğinizi arttırmak ve üyelerin faal olmalarını 
sağlama konularında destek ve know-how sağlayan görevliler
Kulüp ve Bölge Destek Temsilcileri – Rotary genel merkezinde yahut uluslararası 
ofislerde görev yapan ve idari sorularınızı yanıtlayıp diğer sorularınızı ilgili Rotary 
çalışanlarına yönlendirebilecek çalışanlar
Rotary Destek Merkezi – Soruları cevaplandırmak üzere 
contact.center@rotary.org adresinden yahut ücretsiz (ABD ve Kanada’da) olarak 
866-9-ROTARY (866-976-8279) numaralı telefondan erişilebilecek bir destek 
takımı; Kuzey Amerika dışındaki Rotaryenler kendi uluslararası ofisleriyle irtibata 
geçmelidirler. 

Yöntem El Kitabı – Yasama Konseyi sonrasında her üç yılda bir yayımlanan, UR 
Yönetim Kurulu, Vakıf Mütevelli Heyeti ve yasama işlemiyle ortaya konan 
Uluslararası Rotary ve Vakıf ilke ve yöntemleri; UR tüzüğüyle ilgili belgeleri de 
içerir
Rotary İlkeleri ve Rotary Vakfı İlkeleri
Tavsiye Edilen Rotary Kulüp İçtüzükleri
Standart Rotary Kulüp Tüzüğü



Shop.rotary.org – Basılı yayınların, DVD’lerin, formların ve kaynak malzemelerin 
sipariş edilebileceği Rotary çevrimiçi mağazası
Kulüp yönetimi – (Club administration) Kulübünüzün üye listesini, görevlileri, 
kulüp bilgilerini ve daha fazlasını yönetebileceğiniz bölüm
Marka Merkezi – (Brand Center) Kulüp broşürünüzü düzenleyin ve Rotary 
logolarını indirin

Etkin Kulüp Olun: Kulübünüzün Liderlik Planı – (Be a Vibrant Club: Your Club 
Leadership Plan) Kulüplerin ortalamadan etkin kulüp seviyesine nasıl 
geçtiklerine dair örnekler için bölgesel yayın
Rotary Leader – Rotary kulüp ve bölge liderleri için iki ayda bir hazırlanan 
çevrimiçi bülten
Rotary dergileri – (Rotary magazines) The Rotarian, Rotary’nin aylık resmi dergisi 
ve 24 dilde yayımlanan 30 Rotary bölgesel dergisi
Ses ve Görsel Kimlik Rehberi – (Voice and Visual Identity Guidelines) Tüm 
seviyedeki Rotary yayımlarının tasarımında Rotary sembollerinin doğru ve uygun 
kullanımı için uyulması gereken kurallar
Stratejik Planlama Rehberi – (Strategic Planning Guide) Uzun vadeli ve yıllık 
hedefleri destekleyen bir vizyon yaratılması konusunda kulüplere destek veren 
kısa bir kılavuz ve çalışma sayfası

Rotary.org – Rotary’nin internet sitesi kulüp liderlerine, kulüp faaliyetlerine 
destek vermelerini sağlayacak tüm bilgi, kaynak ve araçları sağlar; üyelik 
geliştirmek, promosyon malzemeleri hazırlamak, kulübünüzü idare etmek, fon 
toplamak ve daha fazlasıyla ilgili kulüp-seviyesinde kullanılacak kaynaklar için 
My Rotary’e giriş yapınız. 

ÇEVRİMİÇİ KAYNAKLAR
•  

LEARNING & REFERENCE (ÖĞRENME VE KAYNAKLAR)
•  

•  

MANAGE  (YÖNETİM)
•  

•  

•  

İLETİŞİM VE YAYINLAR
•  

•
 

•  

•  

•
 

Öğrenme Merkezi – (Learning Center) Becerilerinizi geliştirmek ve Rotary 
hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimlere katılın
Resmi Rehber – (Official Directory) UR ve Vakıf çalışanları, komiteler, kaynak 
grupları ve Sekreterya çalışanlarıyla ilgili iletişim bilgileri; dünya çapında bölge 
ve guvernör bilgileri; iletişim bilgileri de dahil olmak üzere bölgelerdeki kulü-
plerin alfabetik listesi; yılda bir yayımlanır



 

BÖLGE EĞİTİM ASAMBLESİ
TARTIŞMA SORULARI
Aşağıdaki soruları değerlendirirken, fikirleri mukayese etmek için görevi devredecek ve devralacak

kulüp görevlileriyle görüşün. 

Kulüp yönetimi komitesinin sorumlulukları nedir ve başkan olarak sizin sorumluluklarınız nelerdir? 

Komitenize hangi kulüp hedefleri atanmıştır? 

Kulüp üyelerinizin sosyalleşmesi için nasıl faaliyetler planlayacaksınız? 



Kulüp toplantılarınızın ilgi çekici ve güncel olmalarını nasıl sağlayabilirsiniz? 

Kulübünüz üyelerinizle nasıl iletişim kuracak ve bu iletişimden kim sorumlu olacak? 

Kulübünüzün mezunlarla iletişimini nasıl sağlayacaksınız? 

Komite üyelerine hangi görevleri vereceksiniz ve onlara nasıl destek sağlayacaksınız? 



Kulüpler Neden Rotary

Kulüp Merkezi’ni kullanmalıdır? 

Tek bir yerden çok iş yapılabilir. 

Kağıt kullanımını ortadan kaldırır. 

Liderliğin sürekliliğini sağlar. 

Kulüplerin gelişimlerini

takip etmelerini sağlar. 

Şeffaflık yaratır. 

Rotary kulüplerinin

dünya çapında yaptıkları

önemli çalışmaları ortaya koyar. 

 

ROTARY KULÜP MERKEZİ
BİRLİKTE PLANLAMA
İLERLEMEYİ TAKİP ETME
HEDEFLERE ULAŞMA

Rotary Kulüp Merkezi’ne

nasıl erişebilirim? 
www.rotary.org/clubcentral

adresini ziyaret ederek. 

Rotary Kulüp Merkezi’ni

kimler kullanabilir? 

Tüm Rotaryenler kulüplerinin hedef 

ve başarılarını buradan takip 

edebilirler. Halihazırda görev 

yapmakta olan ve yeni dönem 

başkanları, sekreterleri, yönetici 

sekreterleri ve saymanlar, Vakıf 

başkanı ve üyelik başkanı 

kulüplerinin hedefleri ve başarılarını 

düzenleyip yenilerini ekleyebilirler. 

One Rotary Center  

1560 Sherman Avenue  

Evanston, IL 60201-3698 USA  

www.rotary.org
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