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Bu el kitabı, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 dönemlerinde görev yapacak kulüp 
üyelik komitesi başkanları için hazırlanan Kulübünüze Liderlik Edin: Üyelik 
Komitesi el kitabının 2015 baskısıdır. Bu el kitabındaki bilgiler, Rotary’nin iç 
tüzük ve ilkelerine dayanmaktadır. Rotary’nin iç tüzük ve ilkeler belgelerinde 
yapılacak değişiklikler, bu el kitabındaki bilgileri geçersiz kılar. 
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KULÜP
ÜYELİK
KOMİTESİ 

 

BAŞKANI
OLARAK GÖREVİNİZ

SORUMLULUKLAR

TÜM KOMİTELER ÜYELİK KOMİTESİ

Bölge eğitim asamblesine katılmak

Kulüp üyelik komitesi başkanı olarak yeni üye çekme ve üyeleri dahil 
etme konularında bir eylem planı oluşturma ve bu planı uygulamakla 
yükümlüsünüzdür. Detaylı bilgiyi Kulüp Liderliği: Üyelik Komitesi el 
kitabında bulabilirsiniz. 

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

Kulüp üyelerine yeni üye çekme ve var olan üyeleri dahil 
etme konularında eğitim verme

Sınıflandırma anketleri yürütme

Üyelerin memnuniyetini arttırmak için bir eylem planı 
geliştirmek

İstediğiniz taktirde bölgenizde yeni kulüp 
organizasyonlarını oluşturmak

Üyelik gelişimi ve üyeleri muhafaza etme faaliyetlerinin 
başarılı bir şekilde yürütüldüğüne emin olmak için kulüp 
değerlendirmeleri yapmak

Kulüp toplantıları, projeleri ve diğer faaliyetlerine 
bakarak yeni üyelere sunduklarını değerlendirmek

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 
kulüp üyeliğinin arttırılmasına 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 üyelik 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 GÖREV VE
SORUMLULUKLARI

KULÜBÜNÜZÜN ÜYELERİ

YENİ ÜYELERİ ÇEKMEK

Kulüp üyelik komitesinin görevi, faal bir şekilde yeni üye çekme ve üyeleri dahil 
etmektir. Üyelerin faal olması sayesinde hem içinde yaşadığınız hem de dünya 
üzerinde bulunan diğer toplumlara hizmet edebilirsiniz. Rotary’nin çalışmalarını 
destekleyen ve liderlere dönüşen kişiler üyelerdir. 

Kulübünüzün üye tabanının, içinde yaşadığınız toplumdaki meslek ve kültür 
çeşitliliğini yansıttığına emin olun. Yelpazesi geniş kulüpler yalnızca yeni üye 
çekmekle kalmaz, aynı zamanda toplumunuzda olumlu bir değişim yapabilmeniz 
için gerekli beceri ve deneyimi de sağlar. 

Yeni üye çekmeye bölgenizdeki Rotary mezunlarıyla başlamanız gerekir. 
Programlarımızdan mezun olan kişiler Rotary’nin güçlü destekçileri, olası üyeleri, 
bağışçıları ve hizmet anlamında ilave kaynaklarıdır. Mezunların kulübünüzle üye, 
bağışçı yahut kaynak olarak ilişki içinde olmasını sağlamak için bir eylem planı 
oluşturun. 

Kulüp görevlileri, My Rotary üzerinden bölgeleriyle ilişkili olup geçmiş 
dönemlerde Rotary programlarına katılan kişilerin isimlerini, katıldıkları 
programların detaylarını ve iletişim bilgilerini içeren bir rapor hazırlayabilirler. 
Mezunları, My Rotary’e kayıt olarak bilgilerini güncellemeleri konusunda teşvik 
edin.
 
Mezunlarla iletişimi sürdürmenin yanı sıra kulüp üyeleriniz aynı zamanda 
kulübünüze uygun olabilecek iş ve toplum liderleriyle, genç profesyonellerle, 
yakın zamanda emekli olan kişilerle ve toplumunuzdaki kadınlarla görüşebilirler. 
Daha fazla fikir edinmek için Üyeliği Güçlendirmek: Üyelik Geliştirme Planının 
Hazırlanması el kitabını inceleyebilirsiniz. 



ÜYELİĞİN KORUNMASI

ÜYE ALMAK VE KORUMAK İÇİN ADIMLAR
Bir Rotary kulüp üyesinin kazanılması için izlenen adımlar genellikle aşağıda
belirtildiği gibidir: 

•  
•  
•  
•  
•  

BELİRLEME TANITMA DAVET
ETME 

KABUL
ETME

BİLGİLENDİRME
VE

ORYANTASYON
 

DAHİL
ETME 

EĞİTME> > > > > >

Halihazırdaki üyelerin korunması genel anlamda kulübünüzün, fakat özellikle de 
komitenizin önceliğidir. Üyelere ilgi alanları ve kulübün neler yapmasını istedikleri 
konusunda düzenli olarak sorular yönelterek üyelik deneyimini geliştirmenin yollarını 
arayın. Üyelerin bilgili ve faal olmalarını sağlarken aynı zamanda kulübe katkılarından 
dolayı takdir edildiklerine de emin olun. Projelere katılım ve devamlılık, üyelik süresi 
ve Rotary Vakfına yapılan katkılar gibi eğilimleri gözlemleyerek ileride sorun yaratabi-
lecek konuları önceden ortaya çıkarabilirsiniz. 

Üyelerin kalma yahut gitme kararları, tüm üyelerin şekillendirdiği kulüp deneyimleri-
yle alakalıdır. Komitenizle birlikte çalışarak hedeflerinizi ve bu hedeflere ulaşmak için 
izleyeceğiniz detaylı eylem planını oluşturun. Sonrasında üyelerinizi davet ederek 
kulüp deneyiminin daha iyi bir hale getirilmesi için neler yapabileceklerini anlatın. Her 
ne kadar kulüp üyelik üye kazanma faaliyetleri komitenizin liderliğinde yürütülüyor 
olsa da, yeni üye alımı yapma tüm üyelerin sorumluluğudur. Üyelerinizden 
arkadaşlarına, aile mensuplarına, iş arkadaşlarına ve diğer toplum üyelerine fikir alış 
verişi yapmak ve eyleme geçmek için katılmaları konusunda ricada bulunun. 

Belirleme. Kulübünüze uygun toplum üyelerini belirleyin. 
Üyelik Değerlendirme Araçları’nda bulunan sınıflandırma ve üye çeşitlilik 
değerlendirme araçlarını kullanarak kulübünüzün toplumdaki profesyonel çeşitliliği 
ne ölçüde yansıttığını belirleyin. Sonrasında üye alım çabalarınızı, kulübün 
toplumdaki profesyonel çeşitliliği daha iyi bir şekilde yansıtacak şekilde yönlendirin. 

Tanıtma. Olası üyelere Rotary’i tanıtmaya aşağıdaki adımlarla başlayın: 

Faal ve şevkle çalışan üyelerin, kendileri de aynı şekilde aktif ve faaliyetlere dahil 
olmak isteyen yeni üyeleri kulübe çekme olasılıkları daha yüksektir. Ziyaretçilere 
verilebilecek bir kulüp broşürü hazırlayın. Marka Merkezi’nde kullanabileceğiniz 
şablonlar bulabilirsiniz. 

Olası üyeleri katılmaları için çağırmadan önce onları ziyaretçi olarak kulüp 
toplantılarından birine çağırarak neler yaptığınızı izlemesini ve üye olmanın nasıl bir 
şey olduğunu hissetmesini sağlayın. Eğer olası üye adayı olan kişi ilgilenmeye devam 
ediyorsa ve iyi bir adaysa davet bölümüne geçebilirsiniz. 

Kendi üyelik deneyiminiz

Neden katıldınız ve neden devam ettiniz

Kulübünüz, proje ve faaliyetleri ve topluma olan etkileri

Rotary ve çocuk felcinin kökünü kazıma hedefimiz

Kulüp faaliyetlerine nasıl katılabilecekleri hakkında bilgi



 

•  
•  
•  •

 •
 •
 

•  
•  
•  
•  

•  

•  

•  

•  

Kulübünüze
yeni üye
kazandırarak

Sponsor Rozeti

kazanınız.

Davet Etme. Olası bir adayı katılması için davet ettiğinizde bunun kişiye 
özel olmasına dikkat edin. Üye adayının ilgi alanları ve uzmanlık alanı 
hakkında bilgi edinip ilgisini çekebilecek faaliyet ve projeler önerin. Son 
olarak öneri dosyasını kulüp yönetim kuruluna, ilgili kişiyi neden aday 
olarak önerdiğinize dair sebeplerle birlikte sunun. 

Üye Yapma. Yeni üyeler katıldığında özel bir şeyler yapın. Katılım 
seremonisi ya da sosyal bir buluşma düzenleyerek aile mensuplarını da 
davet edin. Örnek bir katılım seremonisi programı için Yeni Üye Uyumu: 
Kulüpler İçin Bir Kılavuz el kitabını inceleyin. Etkinlik esnasında yeni 
üyelerden kendileri, yaptıkları iş ve aileleriyle ilgili kısa kısa bilgiler 
vermelerini isteyin. Tüm kulüp üyelerinin tek tek kendilerini yeni üyeye 
tanıttıklarına emin olun. Yeni üyelere aşağıdakileri verebilirsiniz: 

Kulüp yönetim komitenizle birlikte çalışarak yeni üye ve sponsorun 
kulübünüzün internet sitesi ve bülteninde tanıtıldığına emin olun. 

Bilgilendirme ve Oryantasyon. Yeni üyelere kulübünüz ve Rotary ile 
ilgili olarak aşağıdakileri de içeren bilgiler verin: 

Birkaç oturum sürecek bir yeni üye uyum programı gerçekleştirmeyi 
düşünebilirsiniz. Detaylar için Yeni Üye Uyumu: Kulüpler İçin Kılavuz el 
kitabını inceleyebilirsiniz. 

Dahil etme. Katılımcı üyeler kendilerini kulübün bir parçası gibi hisseder 
ve Rotary’i hayatının önceliği konumuna getirir. Tüm kulüp üyelerinin bir 
şekilde kulüp faaliyetlerine katılmalarını sağlayın. Yeni üyeleri kulüp 
faaliyetlerine dahil ederken aşağıdaki önerileri dikkate alın: 

Rotary rozeti
Üyelik kartı
Kulüp bilgileri (örneğin kulüp broşürü) 
İsimlik
Bölge rehberi
The Rotarian ya da bölgesel Rotary dergisi 

Kulüp faaliyet ve projelerine katılım

Kulüp kültürünüz

Toplantılardan beklentiler

Rotary.org üzerinden My Rotary hesabı açmak

Yeni üyeleri bir komiteye atayın ya da kendilerine kulüp toplantılarında 
bir görev verin
Yeni bir üyenin bölge konferansında delege olmasını sağlayın. Bazı 
kulüpler üyeye, konferans katılım ücretinin bir kısmını ya da tamamını 
bütçeden ödeyerek katkı sağlarlar. 
Aynı Rotary yılında kulübe üye olanların bir projede birlikte çalışmalarını 
sağlayın. 
Yeni üyeleri bir UR Konvansiyonuna katılmaya ya da misafir Rotaryenlere 
yemekte eşlik ederek yahut onları evlerinde ağırlayarak destek olmaya 
teşvik edin. 



•  

•  

•  

•  

•  

•  

ÇEŞİTLİLİK

Yeni üyelerden, akranlarının arasından iki ya da üç tane daha yeni üye 
bulmalarını isteyin. Yeni üyeler Rotary’i arkadaşlarına tanıttıklarında Rotary 
hakkında daha güçlü ve gayretli olurlar. 

Üyelerin kulüp hakkında sevdikleri ve değiştirmek istedikleri şeyleri 
konuşmak için kulüp asambleleri düzenleyin
Bir Rotary konusuyla ilgili birden çok kulübün katıldığı bir sunum 
hazırlayarak üyelik eğitimine devam edin. Eğitim Merkezi’nde Rotary ile 
alakalı farklı konularda kurslar bulun. 
Bölgesel liderlerle iletişime geçin – Rotary koordinatörü, Rotary halkla 
ilişkiler koordinatörü, bölgesel Rotary Vakfı koordinatörü ve bağış/büyük 
bağış danışmanı ile iletişime geçip bölgesel Rotary girişimleriyle ilgili 
konuşmaları için davet edin. 
UR tarafından düzenlenen webinarlara toplu katılım için bir grup üye 
belirleyin. Tarihi yaklaşan webinarlara kayıt olun ya da 
www.rotary.org/webinars adresinden eski derslerin kayıtlarını dinleyin. 
Kulüp eğitmeninizden yeni üyelere liderlik eğitimi vererek olası liderlerin 
geliştirilmesi ve kişisel gelişimleriyle ilgili destek sağlayın. Liderlik 
Geliştirme: Program Başlatma Kılavuzu belgesini inceleyin. 

Üyeleri çok sayıda görevle sıkmadan onların kulüp proje ve faaliyetlerine dahil 
olmalarını sağlayacak yöntemler geliştirin.
 
Eğitme. Kendilerini bilgilendirilmiş ve etkinliklere dahil edilmiş hisseden üyeler,  
kulüp program ve faaliyetlerine daha aktif bir şekilde katılacaktır. Üyeleriniz ile 
Rotary’den gelen haberlerle bölge inisiyatifleri hakkındaki bilgileri paylaşın. 
Örneğin: 

Daha fazla fikir için Üyelik Güçlendirme: Üyelik Geliştirme Planı Oluşturma el 
kitabına bakınız. Kulüp ve bölge internet siteleri, sosyal medya siteleri, haftalık 
toplantılar ve e-postalar ile kulüp haber bültenlerini kullanarak bölge 
guvernörünüz ya da UR’den gelen haberleri üyelerinizle paylaşın. 

The Rotarian ya da bölgesel Rotary dergileri gibi yayınlar da mükemmel eğitim 
araçlarıdır. Tüm üyelerinizi Rotary.org adresini ziyaret etme ve Rotary’nin sosyal 
medya sayfaları üzerinden yeni etkinlikler ve kaynaklarla ilgili güncel bilgiye 
ulaşmaları konusunda teşvik edin. 

Kulübünüzün üyelik profili toplumdaki meslek, yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi 
olguları doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Düzenli bir şekilde üyeleriniz arasında 
meslek, cinsiyet ve etnik köken anketleri düzenleyerek bu bilgileri toplum geneli-
yle kıyaslayın. Çeşitliliği yansıtan kulüplerin daha geniş deneyim ve bilgi dağarcığı 
olur ve dolayısıyla hizmet çabalarına daha büyük fayda sağlar. Üye çeşitliliği aynı 
zamanda yeni üyeleri kulübe çekebilmeyi de kolaylaştırır. 

UR usul ve kaideleri cinsiyet, ırk, renk, din, ulusal orijin veya seksüel tercihlere 
dayalı olarak Rotary kulüplerine sınırlamaları yasaklamaktadır. Bkz. UR Tüzüğü 
Madde 4.070



 

KULÜP İMAJI

YENİ KULÜPLERİN KURULMASI

•  
•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

Bir kulübün imajı, yeni üye almadaki becerisiyle doğrudan ilişkilidir. Kulübünüzün 
değerlerini ve sağladığınız faydaları öne çıkarıp bunların olası üyelere iletilmesini 
sağlayın. Düzenli halkla ilişkiler çabaları sayesinde insanlar yerel kulüp arayışına 
girecek ve sizden gelecek katılım davetlerini kabul etmeye daha meyilli olacaktır. 
Halkla ilişkiler çabalarını koordine etmek için halkla ilişkiler komitesiyle çalışın. 

Ancak eğer kulüp imajınız sunduğunuz kulüp deneyimiyle eşleşmiyorsa canlı bir 
kulüp imajı çizmenin faydası olmaz. Kulüp toplantılarınızın önceden yarattığınız 
beklentileri karşıladığına emin olun. Aynı zamanda üyelerinizin Rotary dışında 
katıldığı tüm faaliyetler de yeni üye kazanmak ve kulübünüzün kültürünü yansıtmak 
için bir fırsattır. Üyelerinize kulübünüzü temsil ettiklerini ve dolayısıyla yaptıkları her 
şeyin kulübün imajına katkıda bulunduğunu hatırlatın.
 
Kulüp internet sitenizin güncel olduğuna, ilgi çekici olduğuna ve iletişim 
bilgilerinizin kolay erişilebilir olduğuna emin olun. Kulübünüzün projeleri ve 
hedeflerini açık bir şekilde belirtin ve kulüp toplantı ve faaliyetleriyle ilgili detayları 

da yazın. Rotary’nin Marka Merkezi’nden internet sitenizde kullanabileceğiniz web 

grafik ve şablonları indirebilirsiniz. Sosyal paylaşım siteleri, dijital ses, video, podcast 

ve blog sayfaları aracılığıyla yeni üye çekebilirsiniz. Kulübünüzde pazarlama, halkla 

ilişkiler ve web teknoloji profesyonelleri yoksa üye alım çabalarınızı buna göre 

yönlendirebilirsiniz. 

Yeni kulüpler genellikle kulüp üyeleri farklı bir saatte buluşmak yahut farklı 

faaliyetler gerçekleştirmek istedikleri için açılır. Olası adayların farklı iş ve ailevi 

sorumluluklarının yanı sıra farklı buluşma saatlerini gerektiren kişisel ilgi alanları 

olabilir. 

Toplumunuzda yeni bir Rotary kulübünü kuracak sayıda olduğunu düşünüyorsanız 

bölge guvernörünüze yahut bölge genişleme komitesine bildirin. Kulübünüz yeni bir 

Rotary kulübüne hamilik yaparsa, komiteniz aşağıdakileri gerçekleştirebilir: 

Yeni Rotary kulüplerine hamilik aşağıdakileri gerektirir: 

Bulunduğunuz çevrede yeni bir Rotary kulübüne hamilik yapma olanakları hakkında 

daha fazla bilgi edinmek için bölge guvernörünüzle, bölge üyelik komitenizle veya 

bölge büyüme komitesiyle iletişime geçin. 

Yeni kulübün kurulmasına yardımcı olmak

Kulüp program ve projeleri hakkında danışmanlık yapmak

Kulübün birinci yılında bölge guvernörüyle iletişimi sağlamak

Kulübün kabul edilmesinin ardından en az bir yıl boyunca kulübe danışman olarak 

hizmet etmek

Yeni kulübe en az bir yıl süreyle danışmanlık yapmayı kabul etmek

UR nezdinde iyi bir mali durumda olmak

En az 25 aktif üyeye sahip olmak

Kapsamlı bir Rotary hizmet programını hayata geçirmek



 

• 

•

•

•

•

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
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KULÜP ÜYELİK
KOMİTESİ BAŞKANI

KOMİTENİZ

•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  
•  

Siz, kulüp üyelik komitesi 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 olmalıdır ve kulübünüzün yönetim kurulu toplantılarına 
dahil edilebilir. 

İşe alım, pazarlama yahut satış konularında profesyonel deneyimi olan
Rotary’i iyi tanıyan
Dışa dönük ve sosyal olan. 

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 
konusunda teşvik ederek
Onlara bölge faaliyet ve toplantılarıyla ilgili hatırlatmalar yaparak
Kaynakları paylaşarak



Yıllık hedeflerin komitenizin becerileri ve kulüp ilgi alanlarını yansıttığına emin 
olun. Hedefler paylaşılabilir, ölçülebilir, zorlayıcı, ulaşılabilir ve zamana bağlı 
olmalıdır. Örneğin: Kulübümüzün kadın üye sayısı yıl sonuna kadar yüzde 10 
oranında artacak. 

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. Komite üyelerinizin gönüllü kişiler olduğunu 
unutmayın. 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 ağ kurma fırsatları

Her bir üyenin uzmanlığından faydalanılacak görevlendirmeler yapmak

Üyelerin komite çalışmalarından keyif almalarını sağlamak

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. 
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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 – Dört ayda bir 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
Bölge üyelik komitesi başkanı – Üyelik geliştirme stratejilerini tanımlar ve 
uygular
Bölge genişleme komitesi başkanı – Bölgede yeni Rotary kulüpleri organize 
eder
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 ofisleri-
yle 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



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

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 KAYNAK)
•  

•  

•  

MANAGE (YÖNETİM) 
•  

•  

Rotary İlkeleri ve Rotary Vakfı İlkeleri
Tavsiye Edilen Rotary Kulüp İçtüzükleri
Standart Rotary Kulüp Tüzüğü

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 
kulüplerin alfabetik listesi; yılda bir yayımlanır
Ödüller – (Awards) Tüm Rotary ödülleriyle ilgili bilgiler ve formlar



 

İLETİŞİM VE YAYINLAR
•  

•
 

•
 

•
 

•

 

Üyeliğinizi Güçlendirmek: Üyelik Geliştirme Planını Hazırlamak – 
(Strengthening Your Membership: Creating Your Membership Development
Plan) Yeni üye alımı ve üyelerin tutulması için kullanılabilecek bir üyelik 
geliştirme eylem planı hazırlama rehberi; çevrimiçi erişilebilen Üyelik 
Değerlendirme Araçları’na ek. 
Yeni Üye Nasıl Önerilir – (How to Propose a New Member) Üye seçimi ve dahil 
edilmesiyle ilgili süreçleri özetleyen broşür; Üye Öneri Formu da içerir 
Yeni Üye Uyumu: Kulüpler İçin Kılavuz – (New Member Orientation: A How-to 
Guide for Clubs) Örnek program özetleri, eylem adımları, çalışma sayfaları ve 
kaynak listelerini de içeren, kulübün yeni ve aday üyelerini hedefleyen bir 
kaynak
Rotary Nedir? – (What’s Rotary? ) Rotary hakkında sıkça sorulan sorular ve 
cevapları içeren, cüzdana sığabilecek boyutlarda bir kart şeklinde tasarlanmış 
ve üye olmayanları hedefleyen bir rehber; 50’lik setler halinde temin edilir. 
Rotary bültenleri – (Rotary newsletters) Üyelik, çocuk felcini ortadan kaldırma, 
halkla ilişkiler ve Rotary Vakfı gibi Rotary ile ilgili konuları içeren elektronik 
haber bültenleri 



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

devralacak kulüp liderleriyle görüşün. 

Kulüp üyelik komitesinin sorumlulukları nelerdir, başkan olarak sizin sorumluluklarınız nedir? 

Komiteniz kulübün stratejik planına nasıl destek sağlayacak? 

Kulüp üyelik komitesi yeni üyeler çekmek için neler yapabilir? 



 

Kulüp üyelik komitesi üyelerin faaliyetlere katılımını sağlamak için neler yapabilir? 

Yeni üyelerin bilgi sahibi olduklarına ve sürece dahil olduklarına nasıl emin olabilirsiniz? 

Komite üyelerinize hangi görevleri delege edeceksiniz ve onları nasıl destekleyeceksiniz? 



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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