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evgili Rotaryen dostlarım;
Uluslararası Rotary’nin Rotar-

yenler arasındaki dostluk ve
kaynaşmayı amaçlayan hobi
gruplarından “Gurme Hobi
Grubu”nu sizlere tanıtacağım.

Uluslararası Rotary Dostluk
Gurme Hobi Grubu; WFRG

(World Fellowship of Rotarian Gourmets)
1991 yılında Kanada’da Rtn. Wilbur Wal-
rond tarafından kurulmuştur. Daha sonra
20’ye yakın bölgede/ülkede Rotaryenler
chapterlarını tescil etmişlerdir.

Rtn. Wilbur Walrond bugüne kadar
WFRG Chair olarak başkanlığını yürütmüş
olup, bu ayın başında İtalya 2110. bölge-
den Rtn. Vincenzo Carollo’ya Uluslararası
başkanlığı devretmiştir.

Uluslararası Rotary, gurme grubunu bir
hobi grubu olarak tanıtmıştır. Bu grup
Uluslararası Rotary’nin himayesi altında
çalışır ancak Uluslararası Rotary’nin bir
ajansı veya kontrolü altında değildir.

Uluslararası Rotary Hobi Grupları Koor-
dinatörü Rtn. Lisa Cook’dur. Rtn. Cook der
ki: “Benim görevim, Uluslararası hobi grup-
larının kapasitelerinin artırılmasına rehber-
lik etmektir. Aynı zamanda üyelerin bir
amaç etrafında bir araya gelmek için fırsat-
lar sağlamaktır. Uluslararası Rotary Gurme
Grubu, bir Rotary kulübünün sunacakla-
rına ek olarak liderlik fırsatları ve becerileri
sağlar.

Uluslararası Rotary Gurme Hobi Grubu
Rotary kurallarında tanımlanmıştır. Rotary

politikaları “Ortak bir fayda, meslek, veya
birincil amacı ağ oluşturmak ve daha fazla
arkadaşlık kurmak olan eğlence etkinliğidir.”
demektedir.

Türkiye 1999 yılında 8. chapter olarak
tescil edilmiş olup 30 üyemiz bulunmakta-
dır. Burada bizim amacımız zengin mutfak
kültürüne sahip olan ülkemizde 3 Bölge Ro-
taryenleri arasındaki tanışıklığı sağlamak.
Rotary kulüp üyeleri Rotaryenleri’nin birbir-
leri ile tanışıp; arkadaşlıkları, dostlukları
kurup aynı amaç doğrultusunda yeme içme
konularında birikimlerini paylaşmak, farklı
Rotary kulüp üyelerinin bu hobilerini ger-
çekleştirirken arkadaşlıklarını dostluğa çe-
virmek, bölgede kapalı grup olarak kalan
kulüp üyelerinin bu vesile ile kulüpler arası
toplanmalarını sağlamak.

Bunları amaç edinerek yemek organi-
zasyonu sağlamak: Örneğin Türk mutfa-
ğına, Güney Doğu-Antep mutfağına ait
yemekleri tatmak, bir karadeniz mutfağında
toplanmak; yöresel tatları değişik mekan-
larda buluşarak deneyimlemek, sohbet
etmek. Tabii ana konu: Yemek...

Diğer amacımız bu güzel yurdumuzun
tatlarını diğer ülkelerdeki Rotaryenlere tat-
tırmak ve tanıtmak.

Bu arada geçmiş yıllarda İtalya’dan ve
Hollanda’dan gelen Rotaryen dostlarımıza
ülkemizin nefis lezzetlerini tattırdık ve dost-
larımız ülkemizden mutlulukla ayrıldılar.

Bölgemizde her Rotaryen, Rotary
Gurme Hobi Grubu üyesi olabilir. Devam ve
katılım mecburiyeti olmayan üyeler, yemek-
lerimize arzu ettikleri ve müsait oldukları va-
kitlerde katılabilirler.

Üye olmak için üye katılım formlarını
dolduran rotaryenler giriş bedeli ödemeden,
sadece katıldıkları yemeklerin parasını öde-
yerek üyeliklerine devam ederler. Ancak
yeni seçilen Uluslararası Gurme Hobi Baş-
kanlığı bu ay yönetmeliği yeniden revize
edeceğinden girmelik ve üyelik aidatı gibi
koşullar getirebilir.

Ayrıca yemeklere katılım gösteren üye-
ler 25$ bedelle önlük ve rozet takma sahibi
olabilirler.

Sevgili Rotaryenler;
Sizlere Uluslararası ve Ulusal boyutlarda

Rotary Gurme Hobi Grubu’nu tanıttım.
Arzu eden ve ilgi duyan dostlarımızı ara-

mızda görmekten mutluluk duyacağım.
Rotaryen sevgilerimle.

UR ROTARY GURME HOBİ GRUBU

Nadir Doyuran
UR 2420 Bölge

İstanbul - Fatih Rotary
Kulübü GDB

S
Gurme Hobi Grubu




