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Uluslararası Rotary Başkanı, 2016-17

DÖNEM TEMASI
VE

BAŞKANLIK TAKDİRNAMESİ

SEÇİLME KOŞULLARI

 

BÖLGE TAKDİRNAMESİ
Aynı zamanda bölgeler için de aşağıdaki hede�eri 
içeren bir bildiri sunuyorum:  


 


 


 



Bu yılki İnsanlığın Hizmetinde Rotary çabalarınız
adına sizlere şimdiden teşekkür ederim. 

JOHN F. GERM
Uluslararası Rotary Başkanı

2016-17
 

HİZMET EDER
ROTARY İNSANLIĞA

Rotary, son 111 yıl içinde pek çok kişi için çok şey 
oldu. Rotary aracılığıyla üyelerimiz dost 
kazanırken aynı zamanda bir topluluk ve ortak bir 
amaç oluşturdular; bağlantılar kurduk, kariyerler-
imizi ilerlettik ve başka hiçbir yerde 
edinemeyeceğimiz deneyimler edindik. Her 
hafta, bütün dünyadaki 34.000’i aşkın kulüpte 
Rotaryenler konuşmak, gülmek ve �kirlerini 
paylaşmak için bir araya geldiler. Fakat hepsin-
den önemlisi, tüm bunları aşan tek bir amaç için 
bir araya geldik: hizmet etmek. 

İnsanlığa hizmet etmek en başından beri 
Rotary’nin köşe taşı ve temel hede� olmuştur. 
Günümüzde, anlamlı bir hizmette bulunmak için 
Rotary üyeliğinden daha iyi bir yol olduğuna ve 
içinde yaşadığımız dünyada gerçek ve olumlu bir 
fark yaratabilecek daha iyi bir organizasyon 
olduğuna inanmıyorum. Çok farklı alanlarda 
hizmet veren yetkin profesyoneli böylesine etkin 
bir şekilde bir araya getirip bu denli büyük 
hede�ere ulaşmalarını sağlayan başka bir organi-
zasyon yoktur. Rotary aracılığıyla dünyayı 
değiştirecek kapasiteye, ağa ve bilgiye sahibiz: 
aşmamız gereken yalnızca kendi kendimize 
koyduğumuz sınırlar. 

Bugün organizasyonumuz kritik bir noktada: pek 
çok açıdan bir sonraki adımda neler olacağının 
belirleneceği tarihi bir dönemeçteyiz.  Birlikte 
dünyaya olağanüstü hizmetlerde bulunduk; 
gelecekteyse dünyamız, bize çok daha fazlasını 
yapmamız için ihtiyaç duyacak. 

Şimdi başarılarımızdan faydalanma zamanı: 
çocuk felcinin kökünün kazınması sürecini 
tamamlayıp dünya üzerinde iyilik adına 
hizmet veren çok daha etkin bir güç olmak 
adına kararlılık ve şevkle Rotary’i bir adım 
öteye taşırken. 

Çocuk felcine karşı verdiğimiz mücadele 
esnasında aldığımız derslerden en önemlisi 
aynı zamanda en basit olanı: Rotary’i bir adım 
daha öteye taşımak istiyorsak hepimiz aynı 
yöne doğru hareket etmeliyiz. Gelişip gerçek 
potansiyelimize ulaşmanın tek yolu kulüp, 
bölge ve UR seviyelerinde liderliğin 
sürekliliğinin sağlanmasıdır. Sadece yeni üye 
kazandırıp yeni kulüpler açmak yeterli 
değildir: hede�miz sayıca daha çok Rotaryen 
değil, daha çok iyi Rotary hizmeti verilmesini 
sağlayacak ve geleceğin Rotary liderleri olacak 
Rotaryenler kazanmaktır. 

Yaşamının sonuna doğru, yolunu Rotary’e 
düşüren süreci hatırlayan Paul Harris şöyle 
yazmıştı: “Bireysel çabalar bireysel ihtiyaçlara 
yöneltilebilir, fakat ortak çaba insanlığa 
hizmet etmeye adanmalıdır.” Günün birinde 
1.2 milyonu aşkın Rotaryenin birlikte çabalay-
arak Rotary Vakfı ve kendi kaynakları 
aracılığıyla insanlığa hizmet edeceğini hayal 
dahi edemezdi herhalde. Ve biz de Paul 
Harris’in bu tür bir Rotary’den neler 
bekleyeceğini yalnızca hayal edebiliriz! Bu 
hayalleri gerçeğe dönüştürmek bizim 
sorumluluğumuz; tıpkı İnsanlığa Hizmet Eden 
Rotary geleneğini geleceğe taşımak gibi. 

Başkanlık Bildirisi için yetkinlik almak isteyen 
kulüplerin iki zorunlu faaliyetin yanı sıra farklı 
kategorilerden ilave faaliyetler de tamamlamaları 
gereklidir. Çoğu faaliyet UR verileri aracılığıyla 
otomatik olarak doğrulanacaktır. Fakat bazıları 
ancak Rotary Kulüp Merkezi’ne girdiğiniz verilerle 
doğrulanabilir. 

Kulübünüzün başarılarını daha iyi bir şekilde takip 
edebilmek adına, şimdiye kadar ilk kez kulüpler, 
Başkanlık Takdirnamesi hede�erine ulaşmak için 
bütün bir Rotary yılından – 1 Temmuz 2016’dan 30 
Temmuz 2017’ye – faydalanabilecek. 

Bölge guvernörleri kulüplerinin ilerleyişini internet 
üzerinden takip edebilecekler ve ben de onlardan, 
bu hede�ere ulaşabilmenizi sağlamak adına sizlerle 
birlikte düzenli olarak çalışmalarını istiyorum. 

Kulüplerin en az yüzde 51’inin Başkanlık 
Takdirname seviyesine erişmelerini sağlamak

Bölge Fonlarının en az yüzde 20’sini 
PolioPlus’a ayırmak

Yıllık Fon bağışlarını geçen senenin toplamına 
kıyasla yüzde 5 arttırmak

Üyelik sayısında yüzde 3 artış yakalamak



VAKIF BAĞIŞLARI

 

 
 

 

Kulüpler aşağıdaki hede�erden en az 3’ünü
gerçekleştirmelidir: 

   

 


 

 


 


 

 



 

 



ÇEVRİMİÇİ ARAÇ KULLANIMI

Bu hede�erle ilgili tüm veriler, ilgili eylemler
gerçekleştikçe otomatik olarak kaydedilir. 

Kulüpler aşağıdaki hede�erden en az 2’sini 
gerçekleştirmelidir: 

 


 

 

 


ZORUNLU FAALİYETLER

Kulüpler aşağıdaki hede�erin her ikisini de yerine
getirmelidir: 

 

 

ÜYELİK GELİŞTİRME VE
ÜYELERİDAHİL ETME

 

Kulüpler aşağıdaki hede�erden 2’sini
gerçekleştirmelidir:  



 

 



 

 



İNSANİ HİZMETLER

Kulüpler aşağıdaki hede�erden en az 3’ünü
gerçekleştirmelidir:

 

 

 

 
 

 

 



 

 


 



 

GENÇ KUŞAKLAR

Kulüpler aşağıdaki hede�erden en az 3’ünü
gerçekleştirmelidir:

 

 



 

 


 



 


 

TOPLUMSAL İMAJ
Kulüplerin Rotary Kulüp Merkezi’ne rapor etmeleri
gereklidir. 

Kulüpler aşağıdaki hede�erden en az 1’ini
gerçekleştirmelidir:

 

 

 


Rotary Kulüp Merkezi’nde en az 10 hedef belirlemek

UR’ye yarı yıllık aidatların Temmuz ve Ocak aylarında 
gecikmeden ödenmesi.
Not: Ödeme seçeneklerinizi kulübünüzün faturasında 
yahut mali temsilcilerinizle iletişime geçerek 
doğrulayınız. 

My Rotary yahut veri entegrasyon hizmet 
sağlayıcınız üzerinden girişi yapılan üyelik 
bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek için My 
Rotary’deki Kulüp Yönetim’i altında bulunan 
Kulüp & Üyelik Verileri’yle kıyaslayın. Üye kazanım 
hede�erinize doğru ilerleyişinizi Eylül ayından 
itibaren takip etmeye başlayabilirsiniz. 

Kulübünüz ve kulüp üyelerinizin bağış ve takdir 
verileri, My Rotary üzerinden kulüp görevlilerinin 
erişimine açık olacak şekilde katkı ve takdir raporları 
arasına kaydedilecektir. Vakıf’ımızın yüzüncü yılını 
kutlarken, bu hede�erden bazıları, 1917 yılında 
Rotary Vakfı’nın başlamasını sağlayan 26,50 $’lık ilk 
bağışa atıfta bulunmaktadır. Günümüzde, bu 26,50 
$’ın karşılığı yaklaşık 536 $’dır. 

Kulübünüzün Rotaract ya da Interact kulübünün UR 
tarafından onaylanması gereklidir. Kulüp olarak 
sponsor veya yardımcı-sponsorluk durumunuzun 
kayıt edildiğine emin olmak için kulüp başkanları 
Rotary Kulüp Merkezi Raporları’ndaki UR kayıtlarını 
doğrulayabilir. Olası farklılıkları bildirmek için 
rotaract@rotary.org ya da interact@rotary.org 
adresleriyle iletişime geçebilirsiniz. 

Üye sayısında net bir artış elde etmek. Küçük 
kulüpler (50 üyeye kadar) en az bir üye net artış 
elde etmelidir; büyük kulüplerse (51 ya da daha 
fazla üyeye sahip) en az iki üye net artış elde 
etmelidir. 

Üyelik korunma yüzdesini geçen yıla kıyasla en az 
yüzde 1 oranında arttırmak yahut üye sayısının 
yüzde 100 korunmasını sağlamak

40 yaş altında yeni üyeler edinmek. Üye sayısı 
50’ye kadar olan kulüpler 40 yaşın altında en az 
iki üye kazanmalıdır; üye sayısı 51 ve daha fazla 
olan kulüplerse bu şekilde dört üye kazanmalıdır. 
Yeni üyelerin My Rotary üzerinden pro�l 
oluşturmaları gereklidir. 

Vakfımızı en az 536 $’lık bir katkıyla desteklemek. 

Vakfımızı, her üyeden alınacak en az 26,50 $’lık 
katkıyla desteklemek

Rotary Vakfı’nın yüzüncü yılı şere�ne PolioPlus 
bağışlarında en az 2650 $’a ulaşmak. 

Üye başına Yıllık Fon katkısında en az 100 $’a 
ulaşmak. 

Vakıf’ın yüzüncü yılı şere�ne, kulüplerin toplam Vakıf 
bağışlarında beş yıllık maksimuma ulaşmak (üye 
başına en az 26,50 $’lık katkıyla tüm üyelerden gelen 
toplam bağış). 

Bağışçı ve Bağış Topluluğu üyelerinin sayısını en az 
bir arttırmak. 

Üyelerin en az yüzde 50’sinin My Rotary pro�lleri 
üzerinden becerileri ve ilgi alanlarını tanımlamalarını 
sağlamak ve bu alanın herkese açık pro�llerinde de 
görünmesini sağlamak. 
Rotary Vitrin’ine en az bir inisiyatif girişi yapmak. 

Rotary Fikirler üzerinden destek ihtiyacı olan bir 
proje paylaşmak ya da Rotary Fikirler üzerinden bir 
projeye katkıda bulunmak. 
En az iki üyenin My Rotary üzerinden tartışma 
gruplarına katılmalarını sağlamak. 

Bir Rotaract kulübüne sponsor veya 
yardımcı-sponsor olmak

Topluluk temelli bir Rotaract kulübüne sponsor 
veya yardımcı-sponsor olmak

Bir Interact kulübüne sponsor veya 
yardımcı-sponsor olmak

En az bir kulüp üyesinin bir Rotaract ya da Interact 
üyesine danışmanlık yapması. Rotary Kulüp 
Merkezi’ne rapor ediniz. 

Rotaract ya da Interact üyelerinin kulüp proje ve 
faaliyetlerine dahil olmalarını sağlamak. Rotary 
Kulüp Merkezi’ne rapor ediniz. 

RYLA etkinliklerinde bir katılımcıya sponsor olmak. 
Rotary Kulüp Merkezi’ne rapor ediniz. 

Topluma Rotary ve Vakıf’ın yüzüncü yılıyla ilgili 
bilgi vermek adına bir etkinlik düzenlemek. 
Rotary Kulüp Merkezi’ne rapor ediniz. 

Başarılı kulüp projelerinden birinin yerel 
medyada yer bulmasını sağlamak. Rotary Kulüp 
Merkezi’ne rapor ediniz. 
Yerel medyayı en az bir kulüp etkinliği, projesi 
yahut fon toplama etkinliğine davet etmek. 
Rotary Kulüp Merkezi’ne rapor ediniz. 

Toplumun katılımını arttırmak ve proje 
sürdürülebilirliğini sağlamak için en az bir Rotary 
Toplum Birliği’ne sponsor olmak.
Not: Kulübünüzün RTB’sinin UR onayı olmalıdır. 
RTB sponsoru ya da yardımcı-sponsoru olarak 
kayıt edilmenizi sağlamak için kulüp başkanınız 
Rotary Kulüp Merkezi Raporları’ndaki kayıtları 
kontrol edebilir ve herhangi bir hata durumunda 
bu durumu rotary.service@rotary.org adresine 
e-postayla bildirebilir. 
Kulüp üyelerinizden en az birinin Kurul tarafından 
tanınan Rotaryen Eylem Grubu’na üye olduğuna 
emin olun (www.rotary.org/actiongroups). Rotary 
Kulüp Merkezi’ne rapor edin. 

Küresel bağış ya da bölgesel bağışla desteklenen 
en az bir projeye sponsorluk ederek Vakıf’la 
ortaklık oluşturun. Not: Kulübünüzün küresel 
bağış sponsoru olarak kayıtlı olup olmadığını 
yahut bölgenizin 2016-17 bağış başvurusuyla 
birlikte iletilen orijinal harcama planında bölge 
bağış sponsoru olarak belirtilip belirtilmediğini 
doğrulamak için kulübünüz bölgeyle iletişime 
geçebilir. 
En az bir üyenizin bağış yönetim seminerlerinden 
birine katılmasını sağlayın. Rotary Kulüp 
Merkezi’ne rapor edin. 
Rotary’nin hizmet ortaklarından biriyle bir proje 
yürütün. Not: Rotary’nin, kulüplerle farklı projel-
erde doğrudan çalışan çeşitli ortakları vardır. 
Hizmet ortaklarının güncel listesine 
www.rotary.org/partners adresinden 
ulaşabilirsiniz. Rotary Kulüp Merkezi’ne rapor 
ediniz. 
Bölgenizde bulunan en az beş farklı Rotary 
kulübüyle ortak çalışmalar yürüterek bir projenin 
kapsam ve görünürlüğünü arttırın. Rotary Kulüp 
Merkezi’ne rapor ediniz. 


