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Bu kitabı, 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 yıllarında kulüp hizmet projeleri 
başkanlığı yapacak kişiler için hazırlanan Kulüp Liderliği: Hizmet Projeleri 
Komitesi el kitabının 2015 sürümüdür. Burada bulunan bilgiler, Rotary’nin iç 
tüzük ve ilkelerine dayanmaktadır. Lütfen geçerli Rotary ilkeleri için ilgili kaynak-
lara başvurunuz.Rotary’nin iç tüzük ve ilkeler belgelerinde yapılacak 
değişiklikler, bu el kitabındaki bilgileri geçersiz kılar.
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KULÜP
HİZMET
PROJELERİ

 

KOMİTE BAŞKANI
OLARAK GÖREVİNİZ

SORUMLULUKLAR

TÜM KOMİTELER ÜYELİK KOMİTESİ

Bölge eğitim asamblesine katılmak

Kulüp hizmet projeleri komitesi başkanı olarak, kulübünüzün 
toplumunuzda ve dünyadaki gerçek ihtiyaçları karşılamasına yardımcı 
olursunuz. Daha detaylı bilgiye, Kulüp Liderliği: Hizmet Projeleri 
Komitesi el kitabında bulabilirsiniz. 

Gelecek dönem başkanıyla birlikte çalışmak, komite 

üyelerini seçip onları görevlerine hazırlamak

Proje planlamak, bunları yerine getirmek ve 

değerlendirmek

Kulübünüzün toplumdaki tanınırlığını arttıracak özel 

proje fırsatları belirlemek

Projeler için para toplama çalışmalarına liderlik etmek

Projeleri tanıtmak için halkla ilişkiler komitesiyle çalışmak

Projelerde diğer kulüplerle işbirliği yapmak

Kulübünüzün proje ve faaliyetlerini etkileyen yükümlül-

ükleri hakkında bilgi sahibi olmak

Projelerinizin etkisini en yükseğe çıkartmak için diğer 

organizasyonlarla, gönüllülerle ve komite üyeleriyle 

birlikte çalışmak

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 

hem kulübünüz hem de Rotary’nin tanıtılmasında oynayacağınız rolü anlamanıza 

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 asam-

blesinde konuyla ilgili daha fazla bilgi edineceksiniz. Bu asambleye katılmadan 

önce sayfa 19-20’deki 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. 

Birinci bölümü 
komite üyelerinizle 
paylaşarak 
sorumluluklarından 
haberdar olmalarını 
sağlayın. 



 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

•  
•  
•  
•  
•  
•

 •
 •
 

HİZMET PROJELERİ YÜRÜTMEK

Rotary kulüpleri dünyanın dört bir yanındaki toplumlarda fark yaratmaktalar. 
Komitenizin görevi, kulübünüzün proje girişimlerine liderlik ederek içinde 
yaşadığınız toplumda bir fark yaratmaktır. 

Projelerinizin planlanması ve yürütülmesi aşamalarında size destek olacak kişiler 
olduğunu unutmayın: 

Projeler üzerinde çalışmak aynı zamanda üyeler arasında bağlantı kurma ve 
sosyalleşme imkanı da sağlar. Tüm üyelerin hizmet projelerinde görev almalarını 
sağlayarak üyelerin faal olmalarını sağlayabilirsiniz. 

Komiteniz, fonların ve kulüp üyelerinin zamanının ihtiyacı olan kişiler için fayda 
sağlayacak şekilde kullanılabileceği başarılı hizmet projeleri planlayıp yürütmekle 
yükümlüdür. Her bir proje için bir zaman çizelgesi geliştirin, ilerleyişi ölçmenizi 
sağlayacak kriterler belirleyin ve size destek olacak kaynak ve araçları belirleyin. 
Aşağıda, Rotary hizmet projelerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili standart 
süreçlere dair bilgi bulabilirsiniz. Bu bilgileri kendi kulübünüzün ihtiyaçlarına göre 
düzenleyebilirsiniz. 

Rotaryenler, aileleri ve dostları

Toplum kuruluşları

Rotaract kulüp üyeleri

Rotary mezunları

Interact kulüp üyeleri, Rotary Gençlik Değişimi öğrencileri ve RYLA katılımcıları

Rotary Toplum Birliği üyeleri

Diğer Rotary kulüp üyeleri

Rotaryen Eylem Grupları ve Rotary Dostluk Grupları



 

ROTARY’NİN HİZMET ÖNCELİKLERİ

•  

•  

•  

•  
•  
•  
•

 •
 

1. Durumu değerlendirin. 
Başarılı hizmet projeleri gerçek ve halihazırda geçerli toplumsal sorunlara yönelik 
olmalıdır. Kulübünüzün eğilebileceği toplumsal ihtiyaçları belirlemek için bir ihtiyaç 
değerlendirme çalışması yürütün. 

2. Bir proje seçin. 
Değerlendirme sonrasında hizmet projesi seçimi için kriterler belirlenmiş olur. 
Toplum desteği ve katkısını, kulübün hizmet geçmişini, kaynakları, projenin süresini 
ve sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurun. 

3. Plan yapın. 
Hedefler koyun, iş planı oluşturun, bütçe belirleyin ve ne tür bir sorumluluk 
koruması gerektiğine karar verin. 

4. Projeyi hayata geçirin. 
Projeyi tanıtın, fon toplayın ve proje faaliyetlerini yönetin. Kulübünüzün halkla 
ilişkiler komitesiyle çalışarak projeyi tanıtmak ve kulübün imajını doğru yönetmek 
için bir plan geliştirin. 

5. Projeyi değerlendirin. 
Neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını belirleyin. Bulgularınızı listeleyin ve bunları 
kulübünüzün proje planlama sürecine dahil edin. 

Hizmet projelerinin yürütülmesiyle ilgili daha detaylı bilgi için bkz. Communities in 
Action: A Guide to Effective Projects.

Projelerinizi planlarken, Rotary’nin hizmet öncelikleriyle çakışan bir toplumsal 
ihtiyaç belirleyin: 

Belli bir hizmet alanında uzmanlığı olan üyelerle, diğer Rotary kulüpleriyle, diğer 
organizasyonlarla ve hizmet sunulan toplumla işbirliği yaparak projelerinizi 
güçlendirebilirsiniz. Aşağıdaki yollarla projenize ortak bulabilirsiniz: 

Odak alanları
  - Barış ve çatışmaları önleme/çözme
  - Hastalıktan korunma ve tedavi
  - Su ve hijyen
  - Anne ve çocuk sağlığı
  - Temel eğitim ve okur yazarlık
  - Ekonomik ve toplumsal gelişme
Hizmet Avenüleri: Kulüp Hizmetleri, Mesleki Hizmetler, Toplum Hizmetleri, 
Uluslararası Hizmetler, Gençlik Hizmetleri

Bölge Rotary Vakfı komite başkanınızla ya da bölge programları komite 

başkanıyla iletişime geçerek

Bölge ve uluslararası toplantılarda diğer Rotary üyeleriyle bağlantı kurarak

Rotary Ideas and Rotary Showcase’e göz atarak

Diğer kulüpleri ziyaretler ve Rotary Dostluk Değişimi programı aracılığıyla 

uluslararası bağlantılarınızı genişleterek

Sosyal paylaşım sitelerinde diğer Rotaryenlerle bağlantı kurarak

Rotary.org sitesinin Lifecycle of a Project bölümünü inceleyerek



 

ROTARY HİZMET FIRSATLARI

FON TOPLAMA

Üyelerin aşağıdaki hizmet fırsatlarından haberdar olduklarına emin olun: 

Çocuk Felci – Rotary’nin, çocuk felcinin küresel olarak kökünün kazınması için 
ortaya koyduğu çabaları destekleyen kurumsal programı

Interact – Yerel bir Rotary kulübü tarafından desteklenen ve 12-18 yaşları 
arasındaki gençlere yönelik bir hizmet kulübü

Yeni Nesiller Hizmet Değişimi – 30 yaşına kadar yetişkinler için iki Rotary bölgesi 
arasında mesleki yahut insani yardım hizmetleriyle ilgili değişimler

Rotaract – Yerel bir Rotary kulübü tarafından desteklenen ve yaşları 18-30 
arasında değişen genç erkek ve kadınlara yönelik bir hizmet kulübü

Rotaryen Eylem Grupları – Belirli bir konuyla ilgili uluslararası hizmet projeleri 
yürütmek üzere bir araya gelen ve Rotaryenler, Rotaryen eşleri ile Rotaract 
mensuplarından oluşan uluslararası topluluklar

Rotary Toplum Birlikleri – Yerel bir Rotary kulübü tarafından desteklenen ve 
Rotaryen olmayan yetişkinlerden oluşan bir hizmet grubu

Rotary Bursiyerleri – Ortak bir toplumsal yahut mesleki amaç için bir araya gelen 
ve Rotary üyeleri, eşleri ile Rotaract mensuplarından oluşan uluslararası gruplar

Rotary Dostluk Değişimi – Rotaryenler ve aileleri için hizmet projelerine fayda 
sağlayacak uluslararası ortaklıklara evrilebilecek ilişkileri destekleyen uluslararası 
değişim programı

Rotary Barış Merkezleri – Gerekli yeterliğe sahip adaylar için, Rotary Barış 
Merkezleri’nden birinde barış ve çatışma önleme alanında yüksek lisans yahut 
profesyonel gelişim sertifikası sunan uluslararası eğitim programı

Rotary Gençlik Değişimi – Yaşları 15-19 arasında değişen öğrenciler arasında 
uluslararası anlayış ve barışı destekleyen uluslararası değişim programı
Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA) – Liderlik, vatandaşlık ve kişisel gelişimin 
önemini vurgulayan, gençlere yönelik yerel eğitim programı

Rotary Bağışları – İnsani yardım ve eğitim projeleri için kulüplerle bölgelere 
sağlanan fonlar. 

Kulübünüzün yürüttüğü projeler için fon toplamanız gerekebilir. Fon toplama 
çalışmalarında Vakıf komitenizle birlikte çalışın. Başarılı bir fon toplama etkinliği 
yahut kampanyası, insanların hayatlarında gerçek farklar yaratabilecek projeleri 
destekleyebilir. Kulübünüz bir fon toplama etkinliği düzenlemeye karar 
verdiğinde aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. İhtiyacınızı belirleyin. Hedef tutarı ve bu tutara erişmenizi sağlayacak etkinlik 
türünü belirleyin. 
2. Bütçe oluşturun. Kulüp bütçenizin ne durumda olduğunu öğrenin ve 
masraflarla olası gelirleri belirtin. 



 

•  

•
 

3. Fon toplama hedeflerine erişmeniz için gereken kaynakları belirleyin. Fon 
toplama etkinliğini planlayıp hayata geçirmek için kaç kişi gerektiğini belirleyin. 

4. Lojistik sorunlarını çözün. Etkinlik için uygun bir tarih ve yer belirleyin. 

5. Fonları düzgün bir şekilde yönetin. Fon toplamaya başlamadan önce uygun 

bir takip süreci oluşturun ve fonları bu etkinlik için açılan hesaba yatırın. Fonların 

nasıl kullanıldığıyla ilgili kulüp ve bağışçılara bilgi verin. 

6. Gönüllüleri organize edin. Gönüllüler için görev ve sorumluluklar belirleyin ve 

toplum mensuplarını da sürece dahil edin. Bir fon toplama organizasyon komitesi 

oluşturun. 

7. Etkinliği duyurun. Kulüpte ve toplumda bulunan hedef kitleyi belirleyin ve 

onlara nasıl erişebileceğinizi düşünün. Medyayı uygun şekilde kullanın. 

8. Fon toplama etkinliğini gerçekleştirin. Gönüllülerden etkinliğin gidişatını 

gözlemleyip başarılı olunan noktalarla iyileştirilebilecek alanları not almalarını 

isteyin. 

9. Gönüllüleri, katkı koyanları ve sponsorları takdir edin. Etkinlik sonrasında 

uygun şekilde kişisel teşekkür notları, fotoğraflar ve sertifikalar verin. 

10. Verdiğiniz çabaları değerlendirin. Gelecekte düzenlenebilecek fon toplama 

etkinliklerine uygulanabilmesi için edindiğiniz deneyimleri kaydedin. 

11. Gelecekteki fon toplama çabalarının sürekliliğini sağlayın. Göreve 

başlayacak sayman ve fon toplama organizasyon komite üyeleriyle sorunlar 

hakkında görüşün. 

Rotary kulüpleri ile ilgili kısıtlamalar. Rotaryenlerin Resmi Rehberi ticari bir 

e-posta listesi olarak kullanmaları yahut üçüncü şahıslara ticari amaçlarla iletme-

leri yasaktır. Resmi Rehber telif hakkı koruması altındadır. Hiçbir kuruluş Rotary 

kulüplerine toplu mail göndererek mali yahut gönüllü destek isteyemez. Lütfen 

bu ilkeye riayet edilmesi için bu bilgiyi kulüp üyelerinizle paylaşın. 

Bazı özel şartlar durumunda, çalışmalarla ilgili olmayan konular hakkında diğer 

kulüplerle iletişime geçilmesine izin verilebilir; bu gibi durumlarda da aşağıdaki 

kısıtlamalar geçerlidir: 

Diğer kulüplerden destek isteyecek Rotary kulübü öncelikle bölge 

guvernöründen izin almalı ve neden iletişime geçmek istediklerini belirtmelidir. 

Yalnızca tek bir kulüple iletişime geçmek isteyen bir kulübün guvernörden onay 

almasına gerek yoktur. 

Başka bir Rotary kulübü yahut kendi üyesi olmana bir Rotaryenden mali destek 

istenmeden önce, kulüplerin UR Yönetim Kurulu’ndan onay almaları gereklidir. 



 

RİSK YÖNETİMİ

•  
•  
•  

•  
•  
•  
•  

Hizmet projeleri komitesi üyeleri olarak riskleri en aza indirme ve 
kulübünüzün üyelerini, diğer program katılımcılarını ve kulübünüzün 

değerlerini koruma altına alabilecek konumdasınız. Faaliyet ve hizmet 

projeleri planlarken aşağıdakileri göz önünde bulundurun: 

Rotary, her türlü anlaşma için kulübünüzün yazılı kontratlar 

kullanmasını öneriyor. Olası bir hukuki sorunda belgelerin elinizde 

bulunması çok önemlidir. Kontratlar tarafların görev ve 

yükümlülüklerini belirtir ve riski azaltmak için bazı önlemler içerebilir. 

Faaliyetin ardından, daha sonra yapılabilecek itirazlara karşı hukuki 

belgeleri saklayın. 

Kulüpleri, sorumluluk koruması ve sigortasıyla ilgili hukuki destek 

almaları konusunda teşvik ediyoruz. Koruma, kulübün (yahut 

faaliyetlerinin) tüzel kişilik kazanması yahut koruma sigortası satın 

alınmasıyla gerçekleşebilir. Olası yükümlülüklerden korunmak için 

kulüpleri yasal ve sigorta danışmanlığı tavsiyesi almaları konusunda 

teşvik ediyoruz. Birleşik Devletler’deki kulüpler, Rotary tarafından 

ayarlanan ve ABD’deki Rotaryenler tarafından karşılanan bir program 

kapsamında otomatik olarak sigortalanırlar. Birleşik Devletler dışındaki 

kulüpler de eğer yoksa sigorta almayı düşünebilirler. Projelerle ilgili 

olarak yurt dışı seyahetler gerekiyorsa, seyahat sigortası satın almayı 

düşünebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Yöntem El Kitabı. 

Gençlik koruması. Gençlerin dahil olduğu bir proje planlıyorsanız 

gönüllü tarama, seçim ve eğitimi gibi ilave koruma adımları eklemeyi 

düşünebilirsiniz. Rotary Gençlik Değişim programı ve reşit olmayan 

kişilerin seyahat etmelerini gerektiren diğer projelerin gençleri koruma 

ilkelerine başvurabilirsiniz. Rotary’nin gençleri koruma ilkeleriyle ilgili 

bilgi için bkz. Ek 1. 

Rotary İşaretlerinin Kullanımı. Hizmet etmek için gönüllü olduğunuz 

yahut katılımda bulunduğunuzda, toplumun yaptığınız çalışmalarla sizi 

bağdaştırabilmesi için kulübünüzün adının açık bir şekilde görülmesini 

sağlayın. Rotary logosu ve çarkının doğru bir şekilde kullanıldığına 

emin olun. Doğru kullanım ilkeleri ve kılavuzları için bkz. Konuşma ve 

Görsel Kimlik Kılavuzu, Marka Merkezi ya da Yöntem El Kitabı. 

Herhangi bir şey muhtemelen ters gidecek gibi görünüyorsa, riski 

azaltmak için aşağıdakileri yapabilirsiniz: 

Nasıl bir sorun çıkabilir? 

Sorun çıkacak olursa ben ya da kulüp nasıl tepki verir? 

Olası kayıplar nasıl tazmin edilir? 

Faaliyet ya da etkinliği iptal etmek

Riski en aza indirmek için faaliyet ya da etkinliği değiştirmek

Olası sorunları çözümleyecek bir plan geliştirmek

Katılımcı olarak riski paylaşmayı kabul edecek bir başka organizasyon 

bulmak

Rotary.org 
adresindeki Eğitim 

Merkezi’ni ziyaret 

edip gençlerle 

çalışmayla ilgili bir 

kursa katılın. 



 

• 

•

•

•

•

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 HİZMET PROJELERİ
KOMİTE BAŞKANI

KOMİTENİZ

•  
•  
•  

•  
•  
•  

•
 

•
 

Siz, kulüp hizmet projeleri 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. 

Toplumsal gelişim yahut hizmet

Uluslararası çalışmalar yahut seyahat

Toplum gönüllülüğü

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 komite yetkinliği ve kulüp çıkarlarını yansıttığına emin olun. 
Hedefler paylaşılabilir, ölçülebilir, zorlayıcı, ulaşılabilir ve zamana bağlı olmalıdır. 
Örneğin: Kulübümüz, en az 100 farklı gönüllünün katılacağı ve 300 toplum 
mensubuna fayda sağlayacak toplam iki sürdürülebilir hizmet proje yahut 
faaliyeti yürütecektir. 

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 – 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



Rotary Vitrini –(Rotary Showcase) Tamamlanan projelerin listelenip 
incelenebileceği çevrimiçi bir araç

Rotary Fikirler – (Rotary Ideas) Hizmet projeleri için fikirler alabileceğiniz 
yahut kendi projeleriniz için katkı, gönüllü, malzeme yahut ortak talep 
edebileceğiniz çevrimiçi bir araç. 

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 bölgeler-
deki kulüplerin alfabetik listesi; yılda bir yayımlanır
Ödüller – (Awards) Rotary ödülleri ve takdir programları

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) Resmi Rotary logoları, broşür şablonları, 
marka kılavuzları ve daha fazlasına erişebileceğiniz çevrimiçi kaynaklar

ONLINE RESOURCES
•  

TAKE ACTION (EYLEME GEÇİN)
•  

•  

LEARNING & REFERENCE (ÖĞRENME VE KAYNAK)
•  

•  

•  

MANAGE  (YÖNETİM) 
•  

•  

•  

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 kaynak-
lar için My Rotary’e giriş yapınız. 



Eyleme Geçen Topluluklar: Etkin Projeler için El Kitabı – (Communities in Action: A 
Guide to Effective Projects) Bir hizmet projesi geliştirmek, yürütmek ve 
değerlendirmekle ilgili el kitabı
Rotary’nin Odak Alanları – (Rotary’s Areas of Focus) Altı odak alanıyla ilgili, her biri 
için verilen hizmet projeleri örneklerini de içeren bir tanıtım
Toplum Değerlendirme Araçları – (Community Assessment Tools) Toplum içinde 
etkin hizmet projelerinin nasıl tanımlanabileceğini açıklayan belge
Yeni Nesiller Hizmetine Giriş – (An Introduction to New Generations Service) Rotary 
kulüplerini Interact, Rotaract, Rotary Gençlik Değişimi Liderlik Ödülleri, gençlik 
koruma ve mezun faaliyetleriyle tanıştıran bir kaynak
Mesleki Hizmete Giriş – (An Introduction to Vocational Service) Mesleki hizmetle 
alakalı bilgi, kaynak ve proje fikirleri
Interact El Kitabı – (Interact Handbook) Bir Interact kulübünün organize edilip 
yönetilmesi için el kitabı
Rotaract El Kitabı – (Rotaract Handbook) Bir Rotaract kulübünün organize edilip 
yönetilmesi için el kitabı
Rotary Toplum Birlikleri El Kitabı – (Rotary Community Corps Handbook) Rotary 
Toplum Birliği oluşturmak için temel adımlar, örnek çalışmalar, potansiyel lider 
adaylarının belirlenmesi ve program fikirlerini de içeren el kitabı
Rotary Bursiyer El Kitabı – (Rotary Fellowships Handbook) Rotary burslarının 
organize edilip tanıtılmasıyla ilgili el kitabı
Rotary Yarının Liderlerini Arıyor El Kitabı – (Rotary Youth Leadership Awards 
Handbook) Gençler arasında liderliği geliştirmek için kulüp ya da bölge çapında 
faaliyetler düzenlenmesiyle ilgili el kitabı
Gençlik Değişim El Kitabı – (Youth Exchange Handbook) Rotary Gençlik Değişim 
programı yürütmekle ilgili el kitabı
Standart Rotary Kulüp Tüzüğü
Rotary İlkeleri ve Rotary Vakfı İlkeleri – (Rotary Code of Policies and Rotary 
Foundation Code of Policies) UR Yönetim  Kurulu ve Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti 
tarafından, UR Tüzük ve İçtüzüklerini desteklemek amacıyla belirlenen ilke ve 
süreçler 
Rotary Vakfı Referans El Kitabı – (Rotary Foundation Reference Guide) Rotary 
Vakfı’nın program ve hizmetlerinin özetini içeren el kitabı
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 Lideri – (Rotary Leader) Rotary kulüp ve bölge liderleri için iki ayda bir 
çevrimiçi yayımlanan bülten
Rotary dergileri – 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 El Kitabı – (Strategic Planning Guide) Kulüplere, uzun dönem ve 
yıllık hedeflerini destekleyecek bir vizyon oluşturmaları konusunda destek olan el 
kitabı
Rotary bültenleri – Üyelik, çocuk felcini sonlandırma, halkla ilişkiler ve Rotary Vakfı 
gibi Rotary ile alakalı konularda yayımlanan elektronik bültenler

 

İLETİŞİM VE YAYINLAR
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EK 1: GENÇLİK PROGRAMLARI İÇİN
RİSK YÖNETİMİ

•  

•  

•  

•
 

•
 

•

 

Rotary kulüpleri gençlerle çalışırken hem içinde bulundukları toplumların hem de 
Rotary’nin geleceğine yatırım yaparlar – fakat bu yatırım, ancak ilgili faaliyetler sorumluluk 
bilinciyle yürütüldüğünde başarılı olur. Gençlik programlarımız hayattan tecrit edilmiş bir 
durumda değildir; kimi zaman tehlikeli olabilen bir dünyada hayata geçirilirler. Risk 
yönetimi, gençlik faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında gerçekleşebilecek yaralanmalar, 
hastalıklar ve taciz gibi olası riskleri anlayıp hem bu olumsuzlukları hem de etkilerini en aza 
indirgeme faaliyetlerini içerir. Kulübünüz, gençlerle güvenli bir şekilde çalışabilme süreçleri 
geliştirirken aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir: 

Herhangi bir kulüp faaliyeti, reşit olmayan kişilerin yaşadıkları toplumun dışına çıkmalarını 
gerektiriyorsa, seyahat edecek gençlerle ilgili tüm kurallara uyulduğunu garanti etmek için 
bölgenizle iletişime geçin. Genç katılımcıların kalacak yer ve seyahat programlarının 
organizasyon sorumluluğunun Rotary Gençlik Değişimi gibi başka bir Rotary kurumuna 
devredildiği durumlarda ilgili faaliyetler onaylı bir Rotary bölgesinin onayı ve gözetiminde 
yürütülmelidir. 

Birçok sağlık sigortası poliçesi seyahat sırasında ya da evden uzakta yaşarken sadece sınırlı 
teminat verir. Bu nedenle, seyahat edecek tüm katılımcıların sağlık ve hayat sigortalarının 
yeterli teminat verdiğini kanıtlamaları gereklidir. Katılımcılar sağlık masraflarının geri 
ödenmesi, naaşın vatanına iade edilmesi, acil durumlarda binanın boşaltılmasını ve kaza 
sonucu ölümü yahut parçalanmayı içeren seyahat sigortası yaptırmayı düşünebilir. 
Kulüpler ve bölgelerin, sigorta poliçelerinin gençlik programları için yeterli teminat 
sağlayıp sağlamadığını belirleme konusunda yerel bir sigorta profesyonelinden destek 
almaları önerilir. 

Fiziksel, cinsel ve duygusal taciz yahut hakareti ele alan bir kulüp gençlik koruma politikası 
geliştirin ve uygulayın. Taciz yahut hakaretlerle ilgili raporların doğrudan bölge liderlerine 
ve/veya yerel kanun uygulayıcılarına iletildiğine emin olun. Bölgenizle iletişime geçerek 
uyguladıkları politika detayları ve gereksinimlerini öğrenin. 
Yetişkin ve genç katılımcılar için davranış kuralları belirleyin. Bu kurallar yerel kültürel 
standartların ve bölgenin ya da kulübün standartlarının yanında gençliğin korunması ile 
ilgili örnek uygulamaları yansıtmalıdır. 
Kulübünüzün politikalarını gözden geçirerek bunların bölgenin politikalarıyla ve her bir 
gençlik programı için Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen özel Rotary kurallarıyla uyum 
içinde olmasını sağlayın. 
Olası tehlikeli durumlarda hızlı bir şekilde eyleme geçebilmek için bölge liderleriyle düzenli 
irtibat halinde olun. 
Bir gençlik programına ya da faaliyetine sponsorluk ederken aşağıdaki soruları göz önünde 
bulundurun: 
  - Biri yaralanırsa ne olur? 
  - Bir katılımcı uygunsuz yahut tehlikeli davranış rapor ederse ne olur? 
  - Bu program ya da faaliyet esnasında bir doğal afet baş gösterirse ne olur? 
Potansiyel zararı aşağıdaki yollarla en aza indirmeye çalışın: 
  - Kulüp politikaları ve en iyi uygulamalar uyarınca gönüllü tarama ve eğitim programlarını  
     yürürlüğe almak
  - Program sırasında katılımcılara güvenli davranışları öğretmek
  - Bir afet acil durum planı geliştirmek ve uygulamak
  - Bölgeniz için yeterli sorumluluk sigortası poliçesi satın almak



Ayrıca kulüplerin başka bir kuruluşla herhangi bir anlaşma imzalamadan önce yerel bir 
yasal konseye danışmaları da önerilir. Bu belgeler arasında taraflardan birini 

sorumluluklarından kurtaran ve riski kulübe ya da bölgeye devreden feragatler, muaf 

tutma veya tazmin etme anlaşmaları bulunabilir. Uluslararası Rotary2nin katılımcılar ve 

organizatörler dahil kişilerin hastalanması ya da yaralanması veya mülklere gelen hasarlarla 

ilgili sorumluluk kabul etmediğini unutmayın. 

Rotary’nin Gençlerle Çalışma Konusundaki Bildirgesi

Uluslararası Rotary, düzenlediği faaliyetlere katılan tüm gençlere güvenli bir ortam sağlamak 

için çalışır. Rotaryenler, Rotaryenlerin eşleri ve ortakları ve tüm diğer gönüllüler, gençleri ve 

çocukları korumalı ve onları fiziksel, cinsel ve duygusal tacizden uzak tutmalıdır. 



 

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

Kulüp hizmet projeleri komitesinin sorumlulukları nedir ve başkan olarak sizin
sorumluluklarınız nelerdir? 

Komitenize hangi kulüp hedefleri atanmıştır? 

Ne tür projelerin toplumdaki etkisi en fazla olacaktır? 



Projelere fon toplamak için ne gibi etkinlikler düzenleyeceksiniz? 

Kulüp üyelerinize hangi görevleri delege edeceksiniz ve onları nasıl destekleyeceksiniz? 

Kulübünüze özel projeniz nedir? 

Kulübünüze özel proje, kulübünüzün vizyonunu yansıtıyor mu? 



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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