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UR ROTARY LİDERLERİ

Direktörler:
UR Yönetim Kurulu'nun 19 üyesi vardır: UR

Başkanı, Gelecek Dönem Başkanı ve Zonları
tarafından aday gösterilen ve Uluslararası Ro-
tary Konvansiyonu'nda seçilen 17 direktör.
Kurul, Uluslararası Rotary işlerini ve fonlarını
UR Tüzüğü ve İç Tüzüğü uyarınca yönetir.
Dokuz yeni Direktör ve Gelecek Dönem Baş-
kanı 1 Temmuz'da görevlerine başladılar.

Yeni direktörler ve mütevelliler göreve başladı.

Uluslararası
Rotary Liderleri
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ennifer E. Jones, Windsor'da ödüllü bir medya
şirketi olan Media Street Productions Inc.'in
kurucusu ve başkanıdır. Windsor Üniversitesi
yönetim kurulu başkanı ve Windsor-Essex
Bölgesel Ticaret Odası başkanlığı yaptı. YMCA
Barış Madalyası, Kraliçe'nin Elmas Jübile

Madalyası ve Wayne State Üniversitesi'nin bir Kanadalı
için bir ilk olan “Yılın Barışçısı Ödülü” ile yaptığı hizmetlerle
tanındı. Jones, Hukuk Doktorası (LL.D.) sahibidir.

Uluslararası Rotary başkanlığına seçilen ilk kadın
olarak Jones, Rotary'nin “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık”
kararını devam ettirmenin ne kadar önemli olduğunu
bilmektedir. Jones, “Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığın en
tepede başladığına ve kadın üye sayısındaki ve 40 yaşın
altındaki üyelerdeki büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için
bu demografinin liderlikte kendi yansımalarını görmemiz
gerektiğine inanıyorum” dedi. "Her iki kategoride de çift
haneli büyümeyi destekleyeceğim ve tüm ailemizi asla
gözden kaçırmayacağım." Diye ekledi.

Jones 1997'den beri Rotary üyesidir ve Rotary'de UR
Başkan yardımcılığı, direktörlük, eğitim lideriği, komite
başkanlığı, moderatörlük ve Bölge Guvernörlüğü olarak
çeşitli görevler yaptı. Rotary Markasının Güçlendirilmesi
Danışma Grubunu'nun başkanı olarak görev yaparak
Rotary'nin yeniden markalaşma çabasında öncü rol
oynadı. Çocuk felcini yok etme çabaları için 150 milyon
dolar toplamayı amaçlayan “Çocuk Felcine Son - Şimdi
Geri Sayım Kampanyası” Komitesi'nin eş başkanıdır.
Ayrıca, 2020'de COVID-19 yardımı için TV’de yayınlanan
ve kritik fonlar toplayan ve 65.000'den fazla kişi tarafından
izlenen başarılı #RotaryResponds canlı bağış programını
yönetti.

Jones, Uluslararası Rotary'nin Kendinden Önce Hizmet
Ödülü'nü ve Rotary Vakfı Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı. O
ve kocası Nick Krayacich, Rotary Vakfı Arch Klumph
Society, Paul Harris Society ve Bequest Society üyesidir.

J
Jennifer E. Jones - Gelecek Dönem Başkanı 2021-22

Windsor-Roseland, Ontario Rotary Kulübü
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essie Harman, işletme alanında yüksek lisans
derecesine ve sosyal girişimcilik alanında da
doktora derecesine sahiptir. Pazarlama alanında
öğretim görevlisi olarak başlayıp, Eyalet ve Federal
Hükümet tarafından finanse edilen yüksek mertebeli
programları ve girişimleri yönettiği Avustralya

Federasyon Üniversitesi'nde (uluslararası ve ortaklık
düzeyinde) rektör yardımcısı olarak sonlanan yüksek
öğrenim görevinde yirmi yıl çalıştı. Şu anda, uluslararası
eğitim için mevzuata uygunluk, kalite güvencesi ve risk
yönetimi konularında yükseköğretim sağlayıcılarına
danışmanlık yapmaktadır.

Harman, Rotary'yi ilk olarak 1988'de Tazmanya'daki
Kings Meadows Rotary Kulübü'nün sponsorluğunda Rotary
Gençlik Liderlik Ödülleri'ne (RYLA) bir katılımcı olarak
tanıdı. 1999 yılında Rotary'ye katıldığından beri, UR Üyelik
Komitesi Başkanlığı ve Gelecek Dönem Guvernörleri
Eğitim Semineri Koordinatörü ve Eğitmeni gibi görevlerde
bulundu. Ayrıca 2020 Honolulu Konvansiyon Komitesi üyesi
olarak da görev yaptı; Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik
Adaları için Rotary Koordinatörü; Uluslararası Asamble'de
Eğitim Lideri ve Seminer Eğitmeni; ve UR Başkan
Temsilcisi oldu.

Harman, Rotary lideri olarak ilk rolünün kalıcı bir izlenim
bıraktığını söylüyor. "En gurur duyduğum an, muhtemelen
kulübümdeki Başkanlık yömetimini üstlenmekti - Rotary'nin
Başkalarının günlük yaşamları üzerindeki olumlu etkisini
gerçekten deneyimlemek için ilk fırsatım oldu."

Ballarat, Victoria'da ikamet eden Zonta International
tarafından "Ballarat'ın en etkili 100 Kadını"ndan biri olarak
kabul edildi. Yerel olarak ve Avustralya genelinde eğitim,
sanat ve toplum sektörlerinde çeşitli kurullarda icracı
olmayan Direktördür. Uzun mesafeli bir yürüyüşçü olan
Harman, Camino Francés'de İspanya'nın kırsal
kesimlerinde yaklaşık olarak 800 km yol yürüdü.

Harman ve aynı zamanda bir Rotaryen olan kocası
Andrew, Major Donor ve Bequest Society üyesidir.
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Jessie Harman - Wendouree Kahvaltı Rotary Kulübü, Avustralya
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on-Pyo Kim, Gyeongju Yeonhap Diş
Kliniğinde diş hekimidir. Hem kendi
şehrinde hem de Kuzey Gyeongsang
Eyaletinde dişhekimliği derneklerinin
başkanı olarak da görev yaptı. İkinci
kez başkan iken, derneğin 60 yıllık

tarihinin yayınlanmasına yardımcı oldu.
2010'dan beri, Gyeongju Şehrinde, masrafları kendisine

ait olmak üzere oradaki bir sağlık merkezinde diş
hastalıkları birimini kurduktan sonra, ihtiyacı olanlara
haftada en az bir kez ücretsiz diş bakımı sağlıyor. Her yıl
Ağız Sağlığı Günü için yaşlılara ücretsiz protez yapıyor ve
asistanlara hijyen dersleri veriyor. Moğolistan'dan kalp
hastalığı olan 24 çocuğu ameliyat ve tedavi için Kore'nin
Incheon kentindeki bir hastaneye getirdiğ liderlik
dönemindeki gibi diğer sağlık projelerinde de aktif olarak
yer aldı.

Kim, Rotary'ye 1991 yılında katıldı. Rotary
Koordinatörü, Eğitim Lideri ve Bölgesel Rotary Vakfı
Koordinatörü ve ayrıca RRFC Asistanı olarak görev yaptı.
Ayrıca, Gelecek Dönem Guvernörleri Eğitim Semineri
Eğitim Lideri ve Kore Rotary Guvernörleri Birliği'nin
direktörü olarak da görev yaptı. 1994 yılında kendi kulübü
ile Japonya'daki Usa Hachiman Rotary Kulübü arasında
kardeş kulüp ilişkisinin kurulmasına yardımcı oldu. Bu ilişki,
yıllık ziyaretler ve ortak hizmet projeleri ile halen devam
etmektedir. Kim ayrıca Silla Teknik Lisesi'nde Interact
Kulübü'nü kurdu ve kulübü ile de hizmet faaliyetlerine
devam ediyor.

Gyeongju Belediye Başkanı ve Kuzey Gyeongsang
Eyalet Valisi tarafından verilen birçok ödülle tanındı ve
Kore'nin Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanından iki kez
ödül aldı.

Kim, Rotary Vakfı'nın Üstün Hizmet ve Seçkin Hizmet
Ödülü'nü aldı. O ve eşi Young-Sook Kim, Paul Harris
Society ve Arch Klumph Society üyeleri olarak Vakfı
desteklemektedirler.

W
Won-Pyo Kim - Gyeongju Güney Rotary Kulübü, Kore

W
on

-P
yo

Ki
m



ROTARY DERGİSİ AĞUSTOS 202116

UR ROTARY LİDERLERİ

xrs Klemm işletme mühendisliği ve gıda
kimyası okudu; sonrasında fiziko kimya
alanında doktora yaptı. Bir İsviçre
mühendislik şirketinin çevre koruma
bölümünü kurdu ve burada Basel'deki bir
demiryolu sistemi için çevre planlaması;

Alpler'den geçen en uzun demiryolu tünelinin inşası ve
Macaristan’ın Békés şehrindeki su kaynaklarının
iyileştirilmesi de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası
pek çok projede çalıştı.

Klemm, emekli olduğu 1996'dan 2007'ye kadar İsviçre
Federal Halk Sağlığı Ofisi'nin müdür yardımcısı olarak
İsviçre'de gıda güvenliğinden sorumluydu. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü'nün
uluslararası gıda güvenliğini destekleyen bir girişimi olan
Codex Alimentarius Komisyonu'nun İsviçre heyetinin
başkanı olarak Klemm, şişelenmiş su için standartlarını
tanımlayan bir projeye öncülük etti. Komisyonun Avrupa
koordinatörü olarak Orta Asya ve Afrika'da gıda hijyenini
teşvik eden projeler yürüttü.

1994 yılında Rotary'ye katıldığından beri Klemm, Tüzük
Konseyi Temsilcisi, Bölgesel Rotary Vakfı Koordinatör
Yardımcılığı ve E/MGA olarak görev yaptı. Guvernör olarak
10 gençlik kampı alanı oluşturmak için bir ilçe projesini
hayata geçirdi. Ayrıca, yıllık 1 milyon dolardan fazla bağış
yapan İsviçre Rotary Vakfı'nın ve Rotaryenler, Rotaraktörler
ve Rotary Barış Üyelerinin ortak bir programı olan ve barış
projelerini belirlemeyi ve harekete geçirmeyi amaçlayan
Rotaryen Barış Projeleri İnkübatörü'nün kurucu ortağıdır.
Klemm, İsviçre'de birkaç Rotary Eylem Grubunun faaliyetini
başlattı ve hala onları desteklemektedir. İki Rotary Dostluk
Grubu’nun (kayak ve yelken) üyesi olan Klemm, İsviçre Alp
Kulübü için yürüyüşlere öncülük ediyor, piyano çalıyor ve
kitap okuyor.

Kendisi ve kendisi gibi bir Rotaryen olan eşi Hélène,
Major Gift ve Bequest Society üyeleri olarak Rotary Vakfını
destekliyorlar.
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Urs Klemm - Aarau Rotary Kulübü, İsviçre
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ahesh Kotbagi, babası ve büyükbabası - ki
Mahatma Gandhi'nin doktorudur -
“profesyonel hayatı erken yaşlardan
itibaren sosyal hizmetle birleştirmeye”
rehberlik etmesine yardımcı olan doktorluk
mesleğini takip eden bir doktor ve ailesinde

üçüncü nesil bir tıp doktorudur. Bu arada kızı da tıp okuyor.
Pune Üniversitesi'nden jinekoloji diplomasını aldıktan

sonra, Kotbagi kendini düşük maliyetli sağlık hizmeti
sunabilme ilkesine adadı. Büyük, birden fazla uzmanlık
alanına sahip hastanelere dönüşen 10 yataklı bir hastane
planladı ve inşa etti. Kotbagi, bir danışmanlık firması kurarak
hastane planlaması ve yönetimine olan ilgisini sürdürdü.
Ayrıca mezun olduğu okulda misafir profesör, öğretim üyesi
ve mütevelli olarak görev yaptı. Düşük maliyetli sağlık
hizmetlerini desteklemek ve kırsal kesimdeki çocuklar için
eğitimi teşvik etmek amacıyla Chinmayi Charitable Trust'ı
kurdu ve Pune'da Hastaneler Birliği'nin kurulmasına yardımcı
oldu.

Kotbagi, 1995 yılında Rotary'ye kulübünün kurucu üyesi
olarak katıldığından beri, Eğitim Lideri, UR Başkan Temsilcisi,
Rotary Enstitüleri ve Başkanlık Zirveleri Danışmanı ve
Okuryazarlık Zirvesi Başkanı olarak görev yaptı. Bölge
düzeyinde Gelecek Dönem Guvernörleri ve Guvernör
Adayları Eğitim Seminerlerinin Başkanlığını yapmış ve çok
sayıda Bölge görevinde bulunmuştur. Kotbagi, Rotary
aracılığıyla, kadınların okuryazarlığını ve ekonomik
kalkınmasını, çocuk felcini düzeltici ameliyatları ve kırsal göz
cerrahisi kamplarını hedefleyenler de dahil olmak üzere
100'den fazla hizmet projesine öncülük etmiştir. Ayrıca
Rotary'nin gençlik programlarında da aktif olarak yer almıştır.

Kotbagi bisiklete binmekten, otomobil rallilerinden,
uçmaktan ve yatçılıktan hoşlanır. Sırt çantasıyla 50 ülkeyi
ziyaret etti. UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü, Rotary Vakfı
Üstün Hizmet Ödülü ve PolioPlus Takdir Ödülü'nü aldı.

Kotbagi ve aynı zamanda bir doktor ve Rotaryen olan eşi
Amita, Rotary Vakfını Major Gift ve Benefactor olarak
desteklemektedir.

M
Mahesh Kotbagi - Pune Sports City Rotary Kulübü, Hindistan
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icki Puliz, 1984 yılında Nevada'da ticari
bir elektrik taahhüt işinin ortağı olmadan
önce Utah Üniversitesi'nden pazarlama
alanında lisans ve işletme alanında
yüksek lisans derecesi almıştır. 2003
yılında emekli oldu.

Puliz 1992'de Rotary'ye katıldığında kulübündeki ilk
kadındı. Rotary'de UR Eğitim Lideri ve Rotary
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü dahil olmak üzere
birçok görevde bulunmuştur. Liderlik gelişiminin bir
savunucusu olan Puliz, birkaç Gelecek Dönem
Başkanı ve Gelecek Dönem Guvernörleri Eğitim
Seminerlerine liderlik etmede aktif olarak görev
almıştır. “Rotary'yi toplum hizmeti sunan bir liderlik
kuruluşu olarak görüyorum” diye ifade ediyor.

Puliz ayrıca Gençlik Liderleri yetiştirmekle de
ilgileniyor. Kendi bölgesinde Rotary Yarının Liderlerini
Arıyor (RYLA) etkinliklerine eş başkanlık yapmıtır,
Benin'deki RYLA etkinliklerini kolaylaştırdı ve RYLA
kavramlarına dayalı bir Bölge Gençlik Liderlik
Programı oluşturdu.

119 RYLA katılımcısının mücadele eden bir kişiyi
desteklediğine tanık olması, Rotary'nin gücüne dair
vizyonunu genişletti. Tüm Rotary üyelerini bu anları
tanımlamaya teşvik eder ve “Her bir Rotaryen bu
amacı bilse ve bu amaca erişebilseydi – yani neden
Rotary’de olduklarını bilmeleri – ve bunu
paylaşabilseydi, bu organizasyonumuz için çok güçlü
olurdu” diyor.

Puliz ve kendisi gibi Rotaryen olan kocası Tim,
Nevada, Reno'da yaşıyorlar. Sierra Nevada
Dağları'nda kano ve diğer açık hava sporlarından
hoşlanıyorlar. Her ikisi de Uluslararası Uçan
Rotaryenler Dostluk Grubu üyesidir. Rotary Vakfı'nı
Major Donor olarak ve Paul Harris Society, Bequest
Society ve 5190. Bölge PolioPlus Topluluğu üyeleri
olarak desteklerler.
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Vicki Puliz - Sparks Rotary Kulübü, Nevada
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ngiltere, Gosport'ta doğan Nicki Scott, girişimci
olmadan ve Nestlé, Procter & Gamble ve Rolls-Royce
gibi şirketler için marka tanıtımına odaklanan bir
işletmeye sahip olmadan önce kariyerine KPMG'de
başladı. Bunu kurumsal finans, stratejik planlama ve
değişim yönetimi alanındaki deneyimiyle birleştiren

Scott, Vistage Worldwide için CEO'lara ve işletme
sahiplerine akıl hocalığı ve koçluk yapmaya devam etti.
Mart 2021'de The Trusted Executive Foundation'a ortak
olarak katıldı.

1993'ten 2018'e kadar yurtdışında yaşayan Scott,
Rotary'ye 2000 yılında Illinois'deyken katıldı. 6450. Bölge
Guvernörü olarak görev yaptıktan sonra Rotary
Koordinatörü, Rotary Enstitüsü Başkanı ve Eğitim Lideri
olarak görev aldı. Ayrıca Uluslararası Asamble'de iki kez
eğitmen olarak görev yaptı ve UR Stratejik Planlama
Komitesi üyesiydi. İngiltere'ye döndükten sonra, Büyük
Britanya ve İrlanda'daki Rotary Liderlik, Gelişim ve Eğitim
Komitesi'ne katıldı ve 2021-23'te RIBI'nin lideri olarak
görev yapacak ve aynı zamanda UR direktörü olarak
görev yapacak.

Scott'ın tutkuları strateji, liderlik koçluğu ve Rotary'de
yeni nesil liderleri beslemek için kullanmayı umduğu
motivasyonel konuşmadır. Ayrıca müzikal tiyatro, yürüyüş
ve resim yapmaktan hoşlanıyor.

Scott kendini, amacı tam potansiyelini kullanarak bir
fark yaratmak ve diğerlerine bunu yapmaları için ilham
vermek olan küresel bir vatandaş olarak görüyor. Çok
kültürlü bir ortamda Rotary üyeleriyle birlikte hizmet etmeyi
önemli buluyor. Scott, “birlikte çalışarak ve algılanan kişisel
farklılıkların üzerinde eylemde birleşerek”, “daha büyük
etki elde edebileceğimize ve ilgili herkesin yararına gerçek
sürdürülebilir değişim yaratabileceğimize şüphe yok” diyor.

Scott, UR Kendinden Önce Hizmet Ödülü'nü aldı ve
Rotary Vakfı'nı Büyük Bağışçı ve kendi bölgesi Paul Harris
Derneği ve Bequest Derneği'nin bir üyesi olarak
destekliyorlar.

İ
Nicki Scott - Kuzey Cotswolds Rotary Kulübü, İngiltere
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lizabeth Usovicz, iş koçluğu, iş geliştirme
stratejisi ve pazar iç görülerine odaklanan
WhiteSpace Consulting'in müdürüdür. Daha önce
Deloitte, Kellogg's of Mexico'da ve risk sermayesi
tarafından finanse edilen iki startup şirketinde
liderlik pozisyonlarında bulundu. Eskiden Bentley

Üniversitesi'nde uluslararası programların yardımcı
direktörü ve Harvard Üniversitesi'ndeki John F. Kennedy
Devlet Okulu'nda yardımcı profesör olarak, şu anda MIT'nin
Büyüme Mentorluk Hizmetleri programı aracılığıyla yeni
kurulan şirket kurucularına gönüllü bir akıl hocası ve
danışmandır.

Usovicz, Rotary'ye 1997 yılında katıldı. Rotary Kurumsal
İletişim Koordinatörü, 30. ve 31. Bölgeler için Uzun Dönem
Bölge Planlaması için uygulayıcı, Gelecek Dönem
Guvernörleri Eğitim Seminerleri için eğitim ekibinde ve
Amerika Rotary Liderlik Enstitüsü’nün Kalbi'nin müfredat
başkanı olarak görev yaptı.

Rotary'deki 20 yıllık en büyük tutkusu Malavi'deki
yetimleri ve risk altındaki çocukları desteklemektir.
Malavi'nin çocuklarına yardım etmek için 10 adet Rotary
Vakfı Bağışı oluşturdu ve çocukları, özellikle kızları okulda
kalmaya teşvik eden bir programda yerel ilkokul
öğretmenleriyle birlikte çalışan bir mesleki eğitim ekibine
liderlik etti. Diğer bağış projeleri, Malavi Gölü'nün güney
bölgesindeki bir sıtma eradikasyon ağı girişimine odaklandı.
Usovicz, “O bölgede 5 yaşın altındaki çocukların ölüm
oranını yüzde 80 oranında azaltmaya yardımcı olduk” diyor.
"Rotary'de böyle bir işbirliği yaptığımızda hayat kurtarıcı
oluyoruz."

Usovicz, Rotary Vakfı'nın Üstün Hizmet Ödülünü ve iki
kez ABD Başkanının Gönüllü Hizmet Ödülü'nü aldı. 2014
yılında Usovicz, Beyaz Saray'da Rotary Eylem Kadınları
onur ödülüne layık görüldü.

Usovicz, tarihi ve Litvanya asıllı olmasını takdir ediyor. O
ve kocası Dean Mathewson, hem Major Gifts hem de
Bequest Society üyeleridir.
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Elizabeth Usovicz - Kansas City-Plaza, Missouri Rotary Kulübü
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ulio César A. Silva-Santisteban, Universidad de
Lima'dan medeni hukuk ve Universidad de la
República de Uruguay'dan uluslararası hukuk ve
toplum hukuku alanında yüksek lisans derecesi
almadan önce Pontificia Universidad Católica del
Peru'dan hukuk ve siyaset bilimi dereceleriyle

mezun oldu. Universidad de Lima'da anayasa hukuku
dersleri verdi ve Peru Senatosu anayasa komitesine
danışmanlık yaptı. Uluslararası kamu hukuku uzmanı
olarak, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'nde
öne çıkan birkaç davaya baktı. Bir girişimci olarak Silva-
Santisteban, sanayi ve inşaat alanlarındaki birçok şirketin
hissedarı, yöneticisi ve yöneticisi olmuştur.

Silva-Santisteban, Rotary'ye 1987'de katıldı. 1999'dan
beri resmi bir Rotary Bölgesel Dergisi olan El Rotario
Peruano'nun yönetim kurulu üyesi ve editörüdür. UR
Komitelerinde çeşitli görevler ve Rotary Kurumsal İletişim
Koordinatörlüğü, Ülkeler Arası Komite Koordinatörlüğü,
Eğitim Liderliği ve UR Başkanı Temsilciliği olarak görev
yaptı.

Rímac Tarihi Lima Merkezi'nin UNESCO Dünya Mirası
Alanı olarak kurtarılmasını ve geliştirilmesini destekleyen
ilk mütevelli heyetinin kurucu üyesidir. Buna ek olarak,
Instituto Sanmartiniano del Perú, Huaura şubesi ve Peru
Süvari Lejyonu da dahil olmak üzere birçok sivil kuruluşa
üye olmuştur. Ayrıca 23 Şubat'ın Rotary'nin çalışmalarının
tanınması için ulusal bir gün olarak belirlenmesine
yardımcı olmak için çalıştı.

Aldığı nişanlar arasında Lima Barosu'ndan bir Sivil
Hukuk Madalyası ve 2001 depreminden sonra insani
yardım sağlayan çalışmaları nedeniyle Honduras
Hükümeti tarafından taltif edilme yer alıyor.

Silva-Santisteban, Rotary Vakfı'nın Üstün Hizmet
Ödülünü aldı. O ve eşi Sara, Vakfı Major Donor ve
Benefactor olarak desteklemektedir. O ve birkaç aile üyesi
de Paul Harris Society üyesidir.

J
Julio César A. Silva-Santisteban - Peru

El Rímac Rotary Kulübü
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UR ROTARY LİDERLERİ

nanthanarayanan S. “Venky” Venkatesh,
Hindistan Madras Teknoloji Enstitüsü'nden
mühendislik derecesi ile mezun oldu ve
Hindistan Yönetim Enstitüsü
Ahmedabad'da işletme alanında yüksek
lisans derecesi aldı. 23 yaşında sivil inşaat

işine girdi ve şu anda 1.400'den fazla çalışanı olan bir
inşaat firmasının başında. 1998'den beri Hindistan
İnşaatçılar Derneği üyesidir.

Venkatesh, üç yıl boyunca Zon Liderler Eğitim
Enstitüsünde Uluslararası Asamble Eğitim Lideri, Rotary
Koordinatörü ve Rotary Koordinatörlerinin baş eğitmeni
gibi görevlerde UR'ye hizmet etti. Bölgesini 2016 Tüzük
Konseyi'nde temsil etti ve ayrıca hem Hindistan'da hem
de denizaşırı ülkelerde Başkan Temsilcisi olarak görev
yaptı.

Hindistan genelinde Gelecek Dönem Başkanları
Eğitim Seminerlerinde ve Bölge Asamblelerinde sık sık
konuşmacı olan Venkatesh, 10'dan fazla Uluslararası
Rotary Konvansiyonuna katıldı ve Montreal ve Seul'deki
Konvansiyonlarda Güney Asya resepsiyon etkinliğinin
başkanlığını yaptı.

Venkatesh okuryazarlık projelerine büyük ilgi
duymaktadır ve Hindistan genelinde yaklaşık 3.000
okulda çocuklar ve yetişkinler için öğretmen eğitimini, e-
öğrenmeyi ve okuryazarlığı destekleyen Rotary
Hindistan Okuryazarlık Misyonu için ortak sekreter ve
ulusal yürütme komitesi üyesi olarak hizmet vermiştir.
Venkatesh ayrıca Aile Sağlığı ve AIDS'in Önlenmesi için
Rotary Eylem Grubu ve Toplum Ekonomik Kalkınması
için Rotary Eylem Grubu'nun direktörü olarak da aktif
görev yapmıştır. O çok iyi bir briç oyuncusu ve gezgindir.
Venkatesh ve eşi Vinita, Rotary Vakfı'nın Major Donor
üyesidir ve aile üyelerinin çoğu da Paul Harris Dostudur.
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Ananthanarayanan S. “Venky” Venkatesh - Hindistan

Chennai Mambalam Rotary Kulübü
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