
Rotaract Terimleri 
 

Rotary: Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak, 

bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya 

çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur. Rotary, Birleşmiş Milletlerde 

sandalyesi olan ilk sivil toplum kuruluşudur. Rotary’nin temel amaçları, 

üyeler arasında dostluğu geliştirmek, hizmet etme fırsatlarını yakından 

incelemek, hizmet idealini kişisel yaşantımızda vurgulamak ve karşılıklı 

anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmektir. Rotary dünyada çocuk felcine 

son vermeyi hedeflemiş ve bu amacına Rotary üyelerine Rotaryen denir.  

Rotaract: Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu tarafından 1968 yılında 

kurulmuştur. Rotaract Kulüpleri, yaşları 18 ile 30 arasındaki kadın ve 

erkeklerden oluşmakta, bireylerin toplumda sorumlu birer vatandaş olmaları 

ve liderlik potansiyeline sahip kişilik kazanmalarını amaçlamaktadır. Her 

kulübün kendine ait bir tüzüğü vardır ve resmi olarak Dernekler 

Müdürlüğüne bağlıdırlar. Rotaract üyelerine Rotaractör denir. 

Interact: Interact, Rotary’nin sponsorluğunda gençler için hizmet kulübüdür. 

Üyeleri 14-18 yaşlarında veya lise yaşındadır, Interact gençlere anlamlı hizmet 

projelerine zevkle ortak olma fırsatı verir. İnteraktörler bu çalışmalar 

sırasında liderlik yeteneklerini geliştirirler ve yeni arkadaşlar edinirler. 

İnteraktörler Uluslararası Rotary’nin (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok 

kaynağına ulaşabilmektedir. Uluslararası Rotary, Interact kulüplerinin 

gelişmesi için idari desteği sağlamaktadır. Interact üyelerine Interactör denir. 

Dörtlü Özdenetim: Rotary ailesi yaşamlarına kılavuz edecek bir yaşam 

felsefesidir. Dörtlü özdenetim; “Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve 

yaptıklarımız; 1. Gerçek mi?, 2. İlgililerin tümü için adil mi?, 3. İyi niyet ve 

dostluklar sağlayacak mı?, 4. İlgililerin tümü için yararlı mı?” sorularının 

bütünüdür. Bu kılavuz sayesinde gerçekleştirilen projelerin daha gerçekçi, 

daha adil, herkes için yararlı ve toplum için olumlu etkiler yaratması 

amaçlanır. Dörtlü öz denetim 1932 yılında, daha sonra Uluslararası Rotary 

Başkanı olan, Herbert J. Taylor tarafından oluşturulmuştur.  

Hizmet Alanları: Rotaract Kulüpleri, tüm dünyada barışın ve uluslararası 

anlayışın gelişmesini hedefler. Bu çerçevede dünyadaki önemli ve öncelikli 7 

alan belirlemiştir. Bu alanlar; Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü, Hastalıkların 

Önlemesi ve Tedavisi, Çevreyi Koruma ve Destekleme, Temel Eğitim ve 

Okuryazarlık, Ekonomik ve Toplumsal Gelişim, Anne ve Çocuk Sağlığı, Su ve 

Sanitasyon olarak sıralanabilir.  

Toplum Hizmetleri Komitesi (THK): Rotary’nin kalp atışları olarak bilinen 

komitedir. Komitenin görevi, tüm üyelerin toplumsal sorumluluklarını yerine 

getirmelerine yardımcı ve rehber olacak projeleri oluşturmaktır. Sivil 

topluma hizmet etmek, dezavantajlı gruplar için projeler gerçekleştirmek ve 

öncelikli hizmet alanları çerçevesinde proje üretmek ve uygulamak bu 

komitenin en temel amaçlarındandır.   



Kulüp Hizmetleri Komitesi (KHK): Komitenin görevi, Rotaract Kulübünün 

gerek kendi içinde, gerek Rotary/Rotaract olan diğer kulüplerle iletişiminde 

olmasını sağlamak ve kulüp içi işleyişin en iyi şekilde yönetilebilmesi için 

çalışmaktır. Kulübün başarılı olarak çalışmasına yardımcı olmak için, bir 

üyenin kulüp içinde yapması gereken faaliyetleri kapsar.  

Uluslararası Hizmetler Komitesi (UHK): Komitenin görevi, uluslararası iyi 

niyet ve anlayışı geliştirmek, dünya barışına katkıda bulunmak, kulübü 

dünyaya bağlamak, uluslararası platformda dostluk köprüleri kurmak, 

Rotary Vakfı’nın ve programlarının etkin tanıtımını yapmaktır. 

Meslek Hizmetleri Komitesi (MHK): İş hayatında yüksek ahlaki değerleri 

desteklemek, bütün mesleklerin değerlerini anlamak ve kabul etmek, tüm iş 

hayatında hizmet idealini geliştirmek en temel hedefidir. Üyelerin mesleki ve 

liderlik gelişimini desteklemeyi amaçlar. Bununla birlikte çeşitli programlar 

aracılığı ile mesleklerinde deneyim sahibi ilan insanlar ile bir araya gelme 

imkanı yaratır. 

Kurumsal Tanıtım ve Bilişim Hizmetleri Komitesi (KHK): Kulüplerin dışarıya 

açılan kapısıdır. Tüm sosyal medya hesapları, yapılan proje ve etkinliklerin 

duyurulması ve tanıtılması, kulübün kurumsal imajı ve tanıtımından 

sorumludur.  

Dönem Başkanı (DB): Kulübe dönem boyunca liderlik yapan kişiye denir. 

Mesleki ve liderlik gelişim etkinliklerinin yanı sıra, toplum ve uluslararası 

hizmet etkinliklerinin kulüp içinde ilgi görmesi ve projelerin tamamlanması 

için çalışır. 

Geçmiş ve Dönem Başkanı (GDB): Kulübe bir önceki dönemde başkanlık 

yapan kişiye denir. Geçmiş dönem başkanı, başkanlık yaptığı dönemde 

edindikleri tecrübeleri paylaşarak kulüp içerisinde mentör rolünü üstlenir ve 

kulübüne destek olur. 

Gelecek Dönem Başkanı (GLDB, asbaşkan): Önümüzdeki dönemde kulübe 

başkanlık yapacak kişiye denir. Gelecek Dönem Başkanı, başarılı bir dönem 

için iyi hazırlanmalı ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Bu nedenle 

başkanlık döneminin öncesinde diğer kulüpler ile etkileşim kurar ve 

gerçekleştireceği proje ve etkinliklerini planlamaya başlar.  

Sekreter: Kulübün yönetimsel işlerinde başkanın sorumluluğunu paylaşır ve 

başkana destek olur. Toplantıda başkanın solunda oturur. Toplantı 

bültenlerinin girilmesi, misafir üyeler ile iletişim kurulması ve toplantılarda 

duyuruların yapılmasından sorumludur.  

Sayman: Kulübün mali işlerinden sorumludur. Aidatların toplanması, bölge 

katkı paylarının toplanması, beyannamenin düzenlenmesi gibi görevleri 

vardır.  



Yönetim Kurulu: Geçmiş dönem başkanı, başkan, asbaşkan, sekreter ve 

saymandan oluşan beş kişilik bir kuruldur. Yönetim kuruluna dönem başkanı 

başkanlık yapar. Yönetim kurulunun üyeleri görevlerini bir sene boyunca 

yerine getirirler.  

Çark Sistemi: Kulüp başkanlarının deneyim sahibi olmasını ve kişilerin 

yönetim kurulunun her bir basamağında görev alarak kendilerini 

geliştirmesini sağlar. Pek çok Rotaract kulübünde çark sistemi 

uygulanmaktadır. Bu sisteme göre sayman olarak çarka giren kişi her bir 

görevi bir senelik süre ile gerçekleştirir ve geçmiş dönem başkanlığını 

tamamlayarak çark sisteminden ayrılır.   

Guvarnör: Guvernör, hizmet ettiği bölgeyi kapsayan, bulunduğu coğrafi 

bölge içerisinde Uluslararası Rotary’nin tek yetkilisi kişisidir. Guvarnör, 

bölgesinde bulunan tüm Rotary Kulüplerinden sorumludur.  

Üye: Üyelik kriterlerini karşılayan misafir üyelerin, Bölge Rotaract 

Temsilciliği tarafından başlatılan 15 günlük itiraz süreçlerini tamamlayarak, 

resmi üye statüsünü kazanmasıdır. Resmi üyeler çeşitli ayrıcalıklara sahiptir 

ve aidat sorumluluğu vardır.  

Misafir Üye: Kulübe yeni katılmış, resmi üye statüsü kazanmamış üyeleridir. 

Misafir üyeler aidat ve bölge katkı payı sorumluluğundan muaftır. Yönetim 

kuruluna katılamazlar ancak komitelerde sorumluluk alabilirler. Üyelik 

kriterlerini tamamlamalarının ardından da resmi üye olmaya hak kazanırlar. 

Kulübün en dinamik parçalarıdır.  

Ritüel: Rotary’i tanımak, anlamak, dostluklar kurmak, farklı kültürler 

tanımak, topluma hizmeti bir yaşam tarzı haline getirmek, kişisel gelişim ve 

mesleki konuların üzerine düşünmek amacıyla gerçekleştirilen araçlar 

bütünüdür. Bayrak düzeninden, toplantı katılımlarındaki oturma düzenine 

kadar birçok ritüel vardır. Bu ritüeller tüm kulüplerde aynı şekilde 

gerçekleştirilir.  

Kolye: Başkanın sadece Başkanlık döneminde taşıdığı, başkanlığını ve 

kulübünü sembolize eden aracıdır. Rotaract amblemi, kulübünün adı, 

bulunduğu Rotaract bölgesi ve GDB isimlerini ve dönemlerini içerir.  

Çan ve Tokmak: Rotary’nin önemli ritüellerindendir. Çan, Rotary 

Kulüplerinin düzenli bir şekilde toplandığını, tokmak ise başkan ile çalışan 

tüm sistemin, yönetim kurulu ve komitelerin kurmuş olduğu Rotary 

düzeninin simgesi olarak görülür. 

Genel Kurul: Genel kurul bir derneğin veya tüzel kişiliğin en önemli 

kararlarının alındığı organıdır. Genel kurul toplantısında, derneğin 

tüzüğünün değiştirilmesi, dernek yönetim kurulu ve denetim kurulu 

organlarının belirlenmesi, sandıklı seçim yapılması vb. gibi önemli faaliyetler 

gerçekleştirilir. Rotaract Kulüpleri yılda bir kez olacak şekilde ve tüzüklerinde 

yazan ay içerisinde genel kurul toplantısını gerçekleştirir. 



Beyanname: Bir derneğin yıl içerisindeki gelir ve giderlerini hesaplamak için 

yaptığı bütün faaliyetlerin mali disiplin beyan edilerek dernekler 

müdürlüğüne bildirilmesi işlemine denir. Dernek beyannamesinin bir önceki 

yılı kapsamak şartıyla ocak ayı itibariyle başlayıp nisan ayı sonuna kadar 

doldurulması gerekir.  

Bölge Katkı Payı: Dönem başında tüm kulüplerin, her bir resmi üye için Bölge 

Rotaract Temsilciliğine ödediği bir yükümlülüktür. Misafir üyeler de resmi 

üye olurken bölge katkı payını yatırırlar.    

Aidat: Genel kurulda belirlenen tutar çerçevesinde, resmi üyelerin her ay 

ödemekle yükümlü olduğu maddi bir sorumluluktur. Her kulüp aidat 

miktarını kendi belirlemektedir. 

Bölge: Coğrafi olarak birbirlerine yakın olan kulüplerin bir çatı altında 

sınıflandırılmasıdır. Ülkemizdeki kulüpleri içine alan 2420, 2430 ve 2440 

olmak üzere toplam 3 tane bölge bulunmaktadır. Her bir bölgenin bir 

Rotaract Temsilcisi ve Guvarnörü vardır.   

Tema: Uluslararası Rotary başkanı tarafından açıklanır ve bir dönem 

boyunca yapılacak olan hizmetlere yol gösterme amacı taşır.  

Bölge Rotaract Temsilcisi (BRT): Rotaract Kulüpleri, Bölge Rotaract Komitesi 

ve Uluslararası Rotary arasındaki bağı oluşturan kişiye denir. Rotaract 

Kulüplerine, danışmanlık yapar, cesaret ve ilham verir. 2021-2022 Dönemi 

BRT’si Melis Uzşen’dir. 

Geçmiş Dönem Bölge Rotaract Temsilcisi (GDBRT): Geçtiğimiz yıllarda 

BRT’lik yapan kişilere denir. Tecrübe ve bilgi aktarımı yaparlar, gerektiğinde 

danışman rolünü üstlenirler. Aynı zamanda yurt dışındaki platformlarda 

bölgemizi temsil ederler.  

Gelecek Dönem Bölge Rotaract Temsilcisi (GLDBRT): Önümüzdeki 

dönemde BRT’lik yapacak kişidir. Kendi dönemine hazırlık yapmak, iyi bir 

dönem geçirmek ve bölge ekibini oluşturmak için gözlem ve hazırlık yapar. 

2022-2023 dönemi BRT’si Ege Yiğit Ece’dir. 

Grup: Bölgelerin içerisinde kulüplerin organizasyonunu kolaylaştırmak 

amacıyla oluşturulan alt gruplardır. Her bir grup 4 ila 5 Rotaract Kulübünden 

oluşmaktadır. Ayrıca her gruptan sorumlu BRT yardımcıları vardır. BRT 

yardımcıları, kulüpler ve bölge arasında bir köprü görevi görerek, kulüplerin 

sorunlarında onlara destek olur ve bölge-kulüp iletişimini sağlar. 

Happy Hour: Kulüp içinde veya diğer kulüpler ile birlikte gerçekleştirilen, 

üyelerin birbirleriyle kaynaşmasını amaçlayan ve dış mekanlarda yapılan 

etkinliklerdir.  



Ocakbaşı: Kulüp içinde veya diğer kulüpler ile birlikte gerçekleştirilen, 

üyelerin birbirleriyle kaynaşmasını amaçlayan ve bir üyenin ev sahipliğinde 

yapılan etkinliklerdir. 

Mutad Toplantı: Rotaract Kulüplerinin haftanın belirli günlerinde olmak 

üzere ayda 2 tane gerçekleştirdiği resmi ve zorunlu toplantılardır. Ege 

Rotaract Kulübü olarak biz ayın 2. ve 4. haftasındaki Perşembe günleri 

toplantımızı gerçekleştiriyoruz.  

Kulüp Asamblesi: Kulübün program ve diğer etkinliklerinin değerlendirildiği, 

tüm kulüp üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanlarının hazır 

bulunduğu bir toplantıdır. Bu toplantıda komiteler sunumlarını gerçekleştirir. 

Bir anlamda Kulüp Asamblesi kulübün planlama ve danışma organıdır. Kulüp 

asamblesi BRT Ziyaretinden bir önceki toplantıda, BRT yardımcısı eşliğinde 

gerçekleştirilir. 

BRT Ziyareti: Rotaract Bölge Temsilciliğinin kulüplere senede bir kez yaptığı 

resmi ziyarettir. Bu ziyaretin amacı kulüplerin belli bir zaman sürecinde neler 

yaptığını görmek ve gelecek süre zarfında neler yapabilecekleri konusunda 

kulüplere yol göstermek, yardımcı olmaktır.  

1. Ortak Toplantı ve Meslek Hizmetleri Ödül Gecesi: Dönemin ilk ortak 

toplantısında; seçilmiş bulunan ve alanında yetkin isimleri onurlandırmak 

amacıyla düzenlenen ödül törenidir. Bu törende, 2440. Bölge Rotaract ailesi 

tarafından her yıl mesleklerinde özverili ve başarılı çalışmalar sergileyen 

kurum veya iş insanlarına Meslek Hizmetleri Ödülü takdim edilir. Hem 

Kuzey hem de Güney kulüplerinin ev sahipliğinde 2 farklı etkinlik olarak 

gerçekleşir. 

2. Ortak Toplantı: Dönem içerisinde tüm kulüplerin katılımı ile gerçekleşen 

2. ortak toplantıdır. Ortak toplantılar mutad toplantı yerine geçer. 

Toplantıda önemli bir veya iki konuşmacı konuk edilir. Amaç, 

konuşmacılardan bilgi edinmek, toplantıyı katılımcılar için daha cazip hale 

getirmek ve katılımı arttırmaktır.   

Yarıyıl Değerlendirme Zirvesi: Bölgesel organizasyonlardan biridir. Yarıyıl 

Değerlendirme Zirvesinde kulüplerin dönem ortasına kadar yapmış olduğu 

etkinlikler değerlendirilir ve bu şekilde kulüpler eksik yanlarını görme fırsatı 

bulur. Aynı zamanda başkanlar da söz alarak kendi dönemleri hakkında kısa 

bir konuşma gerçekleştirir. Gelecek dönem Bölge Rotaract Temsilcisi, gelecek 

dönem başkanları ile bir araya gelerek dönem teması ve hedeflerinden 

bahsetme imkanı bulur. 

Asamble: Dönemin en büyük ve önemli organizasyonlarından biridir. 

Asamble, gelecek dönem başkanlarının bayrak törenlerinin yapıldığı, gelecek 

dönem bölge ekibinin tanıtıldığı ve gelecek dönem yönetim kurulu ve 

komite başkanları eğitimlerinin gerçekleştirildiği bir etkinliktir. Genelde Mart 

ayında ve gelecek dönem Bölge Rotaract Temsilcisinin kulübünün ev 

sahipliğinde gerçekleştirilir.  



Konferans: Dönemin yorgunluğunu atmak, dönem içerisinde yapılan 

etkinlikleri anlatmak, Bölge tarafından verilen ödülleri almak gibi ögeleri 

içinde barındıran, bölgenin en görkemli buluşmalarından biridir. Dönem 

içerisinde gerçekleştirilen son bölgesel organizasyondur ve mayıs ayında 

gerçekleştirilir.  

Rotaract Day: Dönemin belirli zamanlarında, özel günlerle uyumlu olacak 

şekilde gerçekleştirilen, hem günün önemini vurgulayan etkinliklerin yer 

aldığı hem de Rotaract, Rotary ve projelerin tanıtıldığı etkinliklerdir. Yerel 

yönetimler, sivil toplum kuruluşları gibi diğer organizasyonlar ile işbirliği 

içerisinde ve kulüplerin ev sahipliğinde gerçekleşir.  

Kariyer ve Girişimcilik Zirveleri: Rotaract Akademi ile ev sahibi kulüpler 

işbirliğinde gerçekleştirilir. Bu zirvelerin amacı, mesleki ve girişimcilik 

alanlarında kendini geliştirmek, merak ettiklerini öğrenmek, girişimcilik ve 

meslek ekosisteminin temel dinamiklerini öğrenmek, aynı zamanda alanında 

uzman isimlerinin kariyer yolculuklarını öğrenmek için yapılan 

organizasyonlardır.  

Üye Adaptasyon Programı (ÜYAP): Rotary ve Rotaract’ın tanıtıldığı, misafir 

üyelere kurumsal tanıtım ve tarihsel bilgilerin verildiği bir programdır. Amacı 

misafir üyelerin kuruma ve kulübe adapte olmasını sağlamaktır. 

Başkanlar Eğitim Semineri (BES): Gelecek dönem Bölge Rotaract Temsilcisi 

ve bölge ekibi tarafından, gelecek dönem kulüp başkanları için düzenlenen 

bir eğitim semineridir. Yeni dönemde göreve başlayacak olan başkanlara 

motivasyon ve liderlik eğitimi vermeyi, dönem temasının tanıtılmasını ve 

proje geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlar. 

Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA): Her yıl Rotary Kulüpleri tarafından 

seçilmiş gençlerin katıldığı Rotary sponsorluğunda düzenlenen kamp ve 

seminerlerdir. Her RYLA’nın bir teması vardır. Bu toplantılarda gençler 

temalar çerçevesinde tartışarak ve fikir alışverişlerinde bulunarak, etkili 

konuşma liderlik eğitimi alma ve düzenlenen çeşitli sosyal etkinliklere katılma 

imkanı bulurlar ve bu şekilde kişilik gelişimi, liderlik ve iyi vatandaş olma 

vasıflarını kazanma amaçlı çalışmalara doğrudan katılmış olurlar. 

Toplum Liderleri Geliyor (TLG): Gelecek nesilleri emanet ettiğimiz genç 

öğretmen adaylarına çağdaş bir ufuk kazandırmak ve gidecekleri bölgelerde 

bir toplum lideri olarak taşıyacakları sorumluluğu göğüsleyebilmek açısından, 

üniversitelerin kendilerine sağladığı kıymeti tartışılmaz katkılar yanında ek 

değerler katabilmek için yapılan bir eğitim etkinliğidir. Yalnızca 

öğretmenlerin değil, aynı zamanda çocuklarla çalışan biz Rotaractörlerin de 

önemli bilgiler edindiği, dönem içerisinde birden fazla kez gerçekleştirilen 

organizasyondur. 

 

Rotaract 



Rotary Gençlik Değişimi: 15 ile 19 yaşları arasındaki lise çağındaki gençlere 

en fazla bir eğitim yılı süresince uluslararası anlayış ve iyi niyeti geliştirmeleri 

amacıyla yurt dışında eğitim veya seyahat olanağı tanıyan yapısal bir Rotary 

programıdır. Katılımcı bölge veya kulüpler tarafından hamilik üstlenilen bu 

programa katılacak gençler, UR Yönetim kurulu tarafından önerilen yöntem 

ve koşullar doğrultusunda seçilirler. 

MDIO (Multi District Information Organisation): Katılımcı bölgelerdeki 

Rotaract kulüpleri arasında bilgi yaymak ve iletişimi kolaylaştırmak amacıyla 

oluşturulan bölgesel Rotary gruplarıdır. MDIO'lar ayrıca Rotaract  

kulüplerine ve gelecekteki Bölge Rotaract Temsilcilerine liderlik eğitimi 

verebilir ve çok bölgeli hizmet projeleri düzenleyebilir. Her MDIO, iki veya 

daha fazla Rotary bölgesinden oluşur. 

ERIC: Avrupa kıtasında bulunan Rotaract kulüpleri bir araya getiren çoklu 

bölge organizasyonudur. Yönetim kurulu komitelerinde bu organizasyonun 

parçası olan kulüp üyeleri yer alabilmektedir.  

Rotaract MED: 3 kıta, 18 ülke, 31 bölge, 963 kulüp ve 14107 Rotaractörün 

bulunduğu Akdeniz ülkelerinin bir araya geldiği Rotaract Mediterranean 

çoklu bölge organizasyonudur. Tüm kulüpler arasında uluslararası ilişkiler 

geliştirmek ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi, uluslararası Rotaractörleri  

hizmetlerinde birleştirme ve desteklemeyi, herkes için sürdürülebilir bir 

gelecek elde etmek için ortak projeler gerçekleştirmeyi hedefler. 

Rotaract Akademi: Kulüp üyelerine, sosyal girişimcilere ve toplumdaki 

bireylere değer katan bir sosyal paylaşım ve kişisel gelişim platformudur. 

Eğitim ve kişisel gelişim odaklı, sosyal sorumluluk ilkesiyle, özünde belirli bir 

disiplinde geleceğe etki edebilecek şekilde toplumsal, ekonomik, sosyal ve 

çevresel sinerji yaratabilen kalıcı, sürdürülebilir ve değer katan dönüşüm 

projeleri yaratarak bölgesinde rehber bir paylaşım ve eğitim merkezi 

olabilmeyi amaçlamaktadır. Rotaract Kulüpleri bu platform çatısı altında 

eğitimler düzenlerler.  

Mentör-Mentee Programı: Mesleğinde deneyim sahibi olan Rotaryenler ile 

aynı meslekte olan Rotaractörlerin eşleştirildiği programdır. İş hayatına ilişkin 

bilgi ve deneyimlerin ilgili meslekteki uzman kişilerden öğrenilmesini, meslek 

hayatına yeni başlamış olan gençlerin desteklenmesini ve kendini 

geliştirmesini amaçlar. 

Benim İşim Benim Hobim Sunumu: Kulüp üye ve misafir üyelerinin, mutad 

toplantıda gerçekleştirdikleri ve kendi ilgi alanları veya meslekleri hakkında 

gerçekleştirdikleri sunumlardır. Bu sunum, birbirinden farklı meslek ve 

hobiler konusunda bilgi edinilmesini ve kulüp içi kaynaşmayı sağlar.  

 

 



Meslek ve Hobi Grupları: Aynı meslek grubundan ve aynı hobilere sahip 

Rotaractörlerin kaynaşmasını, aynı zamanda da bu alanda kendilerini 

geliştirmelerini amaçlar. Bölgemizde pek çok farklı meslek ve hobi grubu 

bulunmaktadır. Aynı zamanda, altı kişinin bulunması durumunda, 2440. 

Bölge yeni meslek ve hobi grubu açmak isteyen üyelere her zaman açıktır. 

Rotaract Talks: Kişisel gelişime katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen bir 

etkinliktir. Konu sınırlaması olmaksızın 5 katılımcı 8 dakikalık sunumlar 

gerçekleştirir. Aynı zamanda dinleyicilerin sorularının da yanıtlandığı bu 

etkinliğin amacı, sunum becerilerimizi geliştirmek, daha güçlü ilişkiler 

kurmamızı ve birbirimizi yakından tanımamızı sağlamaktır. 

Üyelik Kriterleri: Misafir üyelerin resmi üye olabilmeleri için tamamlamaları 

gereken çeşitli kriterler vardır. Tüm kulüpler için geçerli olan kriterler; en az 

8 toplantıya katılmak, en az bir hizmet projesinin içinde yer almak ve üye 

adaptasyon programına katılmaktır. Ek olarak her kulüp kendi de bir takım 

kriterler ekleyebilmektedir.   


