
eğerli Rotaryenler,
Rotary dergisinin bu sayısında, bir çoğu-

nuzun tanıdığı ve birlikte çalıştığı bir kısmını-
zın ise sadece ismen tanıdığı 2003-2004
dönemi Rotary 2420. Bölge Guvernörü rah-
metli babamız Hitay Güner’in sosyal sorum-
luluğa verdiği önemi ve bu alanda
yaptıklarını anlatmaya çalışacağız. Öncelikle
bu sayıda babamız Hitay Güner’e yer veril-
mesini öneren Rotary Dergisi Türkiye Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nezih Bayındır ve Rotary
Dergisi Editörü Murat Sevinç Başkan’a te-
şekkür ederiz.

Hitay Güner, yaşamı boyunca sosyal so-
rumluluk ve topluma katkı sağlamanın öne-
minin bilincindeydi. Bu nedenle ömrünün son
35 yılını Rotary için çalışmalar yaparak ge-
çirdi. Bu yıllarda Rotary aracılığıyla insanlığa
hizmet etmek onun için adeta tam zamanlı
bir görev olmuştu.

Başta Rotary olmak üzere çeşitli dernek-
lerde görevler aldı ve projeler gerçekleştirdi.
Bu görevlerinin arasında 25 yılı aşkın bir
süre yürüttüğü Türkiye Trafik Kazalarını Ön-

leme Derneği Genel Başkanlığı yer almakta-
dır. Genel Başkanlığı sırasında derneğin
bağlı bulunduğu La Prévention Routière In-
ternationale adına Türkiye’de Uluslararası
Trafik Kongresi düzenledi. İlkokullarda trafik
konusunda bilinçlendirme çalışmalarına yö-
nelik projeler hayata geçirdi ve birçok çocu-
ğun trafik kuralları konusunda
bilinçlenmesine destek oldu. İçişleri Bakan-
lığı Karayolları Trafik Güvenliği Kurulu üyeliği
sırasında pek çok kanun taslağının Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunulmasına katkı
sağladı. Ayrıca, İstanbul İl Trafik Komisyonu
üyeliği yaptı. Radyo Trafikte her hafta katıl-
dığı programda sürücüleri bilinçlendirmeye
çalıştı. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Der-
neği Genel Başkanı olarak yaptığı çalışmalar
sonucunda La Prévention Routière Interna-
tionale’den Liyakat Madalyası ve Beratı, Em-
niyet Genel Müdürlüğü’nden Teşekkür
Belgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nden Hizmet Beratı aldı. Trafik ile ilgili ça-
lışmalarının yanı sıra Beyaz Nokta
Derneğinin kurucularındandır.

Rotary yolculuğu 1981 yılında Fındıklı Ro-
tary’de başladı. 1993-1994 yılları arasında
Fındıklı Rotary Kulübü başkanlığı yaptı. Ken-
disi her zaman gençlere çok önem vermiştir.
Bu nedenle Fındıklı Rotaract Kulübünün ku-
rulmasına ön ayak olmuş ve uzun yıllar Fın-
dıklı Rotaract Kulübüne destek olmuştur.
Ayrıca, Fındıklı Rotary Kulübünün yapmış ol-
duğu Fındıklı İlkokulunun bugünlere gelme-
sinde büyük emeği olmuştur. Bu çerçevede,
2020-2021 dönemi Fındıklı Rotary Kulübü
Başkanı Emre Kısacık ve ekibine, Fındıklı
İlkokulunda yapılan yenileme çalışmaları
kapsamında otistik çocukların daha iyi eğitim
alması için yapılan sınıflardan bir tanesinin
babamız ve annemiz adına yapılmasına
karar vererek bizi de proje dahil ettikleri için
teşekkür ederiz.

Fındıklı Rotary’deki görevlerinin yanı sıra
Bölge Çalışma Grubu Başkanlığı, Bölge
Genel Sekreterliği, Bölge Komiteler Sekreter-
liği, Guvernör Temsilciliği ve 2000 yılında
Bölge Konferansı Organizasyon Komitesi
Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2000-
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2001 döneminde REE Tüzük Komitesi ve
2001-2002 döneminde UR Bölge Vakıf
Komitesi üyeliği yapmıştır. 2003-2004 dö-
nemi Guvernörlük görevinden sonra
Bölge Stratejik Planlama Grubunda yer al-
mıştır. 2006-2007 döneminde Ortadoğu
ve Akdeniz ülkelerinde Rotary’nin yaygın-
laşması için UR Ortadoğu ve Akdeniz Ül-
keleri Yaygınlaştırma Alt Komite üyesi
olmuştur. Yine aynı dönem Polio Plus
Görev Gücü Doğal üyeliği ve Bölge Vakfı
Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Bir
dönem UR Ortadoğu ve Akdeniz Ülkeleri
Yaygınlaştırma Alt Komite üyesi olarak
görev yaptıktan sonra aynı komitenin baş-
kanlığını üstlenmiştir. 2008 – 2012 yılları
arasında Stratejik Planlama Kurulunda yer
almıştır. 2016 yılında UR Tüzük Komite-
sindeki görevi için Chicago’da gerçekleşti-
rilen Tüzük Konseyinde bölgemizi temsil
etmiştir. 2018-2019 döneminde Hasan Al-
bayrak Guvernör’ün
Guvernör Danışmanlığı
görevini üstlenmiştir.
Ayrıca, halen kullanıl-
makta olan Federasyon
Tüzüğünün oluşturul-
ması ve hayata geçiril-
mesine öncülük
etmiştir.

Hem bize hem de tüm dost ve tanıdık-
larına, topluma katkı sağlamanın ve ken-
dinden önce topluma hizmet edebilmenin
ve yeni dostluklar kazanmanın en doğru
yolunun Rotary olduğunu hep vurgulamış-
tır. Yeni Rotaryenlere, Rotary için verilen
emeğin hem topluma hem de kişinin ken-
disine fazlasıyla geri döndüğü mesajını
aktarmıştır. Ömrünün son zamanlarını Ro-
tary’de eğitime ağırlık vererek geçirmiştir.

Rahmetli babamız Hitay Güner bu ça-
lışmaları nedeniyle birçok ödül ve berat
aldı. Çocukları olarak bizler 35 yılı aşkın
bir süre mesaisinin büyük bir kısmını Ro-
tary’ye adadığına şahit olduk. Rotary onun
ailesiydi. Biz de en zor zamanlarda bu ai-
lenin sevgisini ve dostluğunu yanımızda
hissettik. Rotary’nin yürütmekte olduğu
projelerin her geçen gün daha çok insana
dokunması, bizim için de babamızın hatı-
rasını canlı tutuyor. Rotary’nin her geçen

gün topluma daha çok
hizmet veren projeler yü-
rütmesini diliyoruz.
Rotaryen sevgi ve
saygılarımızla,
Çocukları
Hande Güner ve
Burak Güner

“Çocukları olarak bizler 35 yılı a*kın bir süre mesaisinin büyük bir

kısmını Rotary’ye adadı+ına *ahit olduk. Rotary onun ailesiydi. Biz de en

zor zamanlarda bu ailenin sevgisini ve dostlu+unu yanımızda hissettik.”




