
kariyer güçlendirme alanında değil ama yaşam için de mentor-
luk yapma görevini üstleniyor. 

Kulüp gerek Rotaraktörleri gerekse de Interaktörleri toplan-
tılara katılmaya teşvik ediyor ve bunu yaparken de gençler için 
mali külfet yaratmamaya çalışıyor. Kulübün toplandığı Inter-
continental oteli pek ucuz bir yer değil. Bu nedenle Rotaryenler 
Rotaract ve Interact üyelerinin yemek ücretlerini fonluyorlar. 
En önemlisi de Rotaryenler hiç bir zaman genç nesilleri hafife 
almıyorlar. Flude onlarla iletişim kurarken "egomuzu park edi-
yoruz" diyor.

Konuya örnek olarak International School of Geneva kana-
lıyla sunulan "Sınıftan Yönetim Odasına" programına kulübün 
dahil olması gösteriliyor. Talebeler yarı iş tipi bir kurum yaratıp 
Dünya Bankası Kızılhaç Ulusla-
rarası Komitesi gibi ulusla-
rarası organizasyonlara 
gidiyorlar ve bir hafta 
içinde bir çözüm öne-
riyorlar. Örneğin In-
teraktörler bu kurum-
lara pazarlamayı nasıl 
dijitalleştirebilecekleri-
ni ve böylece gençler için 
nasıl daha cazip olabilecek-
lerini göstermişler. 

Gençlerin programlara ka-
tılmasından Rotary de fayda-
lanıyor. Interaktör olan birisi 
alındığı zaman ailesi ve sınıf 
ve okul arkadaşları ile ilişki ku-
ruluyor. Dolayısıyla katılan her 
Interaktör  beraberinde en az 10 kişi ile ilişki imkânı sağlıyor.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA YAKLAŞIMLAR
Vatanından uzak binlerce kişinin yaşadığı kozmopolit bir şehir olan Cenev-

re'de İngilizce konuşanlar için bir kulüp kurmak uygun bir fikir olarak kabul gör-
dü. Birleşmiş Milletler'in Avrupa'daki merkezinde 179 daimi misyonun yanı sıra 
yüzlerce sivil topum örgütü organizasyonu ve çok uluslu şirketlerin büroları bu-
lunuyor. Cenevre Enternasyonal Rotary Kulübü, üyelerinin temsil ettiği düzine-
lerce ülke ile  bu farklılıkları yansıtıyor.  

Genève International Rotary kulübü 2015 yılında zaman 
kaybetmeden işe başladı. Emekli diplomat ve Rotary'de Birleş-
miş Milletler ana temsilcisi olan Walter Gyger, bağlantılarını 
kullanarak Lübnan'daki Suriyeli mültecilere yardım için fon ya-
ratmak amacıyla gala yemeği düzenledi. BM İnsan Hakları Yük-
sek Temsilcisi de destek verdi.  

Aralarında eski Rotaraktörlerin de bulunduğu kulüp, gençler 
üzerine odaklanmaya karar verdi. Gençlere ulaşma girişiminin 
başında bulunan Roystone Flude, girişimi "Gelecek nesilleri an-
gaje etmek" olarak yorumluyor. Bu girişim sayesinde 2016 yılın-
da Graduate Institute of International and Development Studies 
adlı eğitim kurumunda Rotaract kulübü kuruldu. Ertesi yıl da 
International School of Geneva'nın La Châtaignerie kampüsün-
de Interact kulübü faaliyete başladı.

Flude, Rotary'de basamaklandırma yaratmanın önemini 
vurguluyor. 2017 yılında Cenevre'de Birleşmiş Milletler Rotary 
Günü kutlamalarını üstlendiklerinde, Rotaraktörler aktiv part-
ner olarak devreye girdiler. Organizasyona 80 ülkeyi temsilen 
1.200 kişi katıldı ve Rotaraktörlerin girişimi sayesinde de katı-
lanların üçte birinden fazlası 35 yaşın altındaydı.

Rotary kulübünün Rotaraktörler için güçlü bir mentorluk 
programı var. "Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk yönetim görev-
lerine atanan ve kariyerlerinde büyük adımlar atan kişiler var" 
diyen Flude, kariyer fuarları ve mülakat tekmnikleri konusunda 
organizasyonlar yaptıklarını bellirtiyor. Rotary burada sadece 

Üstte: Rotaraktörler bir sosyal  
aktiviteede Rotary kulübü 
üyeleriyle entegre olmuş 

vaziyette görülüyor. Kulüp 
İstanbul'a da bir seyahat 

organizasyonu yapmış

Geleceğin liderleri
Cenevre Enternasyonal Rotary Kulübü, İsviçre 

YENİ YÖNTEM:
Kulüp Rotaract ve Interact kanalıyla gençleri Rotary'ye dahil 

etmeye çalışıyor. İlk yöntem olarak, üyeler İngilizce konuşulan 
bir Rotaract kulübü kurmayı, bunu takiben de Interact kulübü 
kurmayı hede� edi. İki yıl içinde bu hede� ere ulaşıldı. Rotaryenler ve 
Rotaraktörler projelerde beraberce çalışıyorlar, kulübün kültüründe 
mentorluk temel bir olgu olarak yer alıyor. 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Kuruluş: 2015
Başlangıç üye sayısı: 31
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motorsiklet konusunda tutku seviyesi yüksek birisi idi. İlk ran-
devularında eşi motorsikletinin arkasına binmişti. Honda Gold 
Wing GL1800A marka gözalıcı sarı renkli motoruyla, Winches-
ter Virginia Rotary kulübü üyesi ve IFMR'ın Kuzey Amerika 
temsilcisi Bob Shriner'in de teşviğiyle, Jackson kulübün kurul-
masına öncülük etti. O sırada Davisburg Michigan Rotary ku-
lübü üyesiydi.

16 ay süren çalışmalar başarıyla sonuçlandı. IFMR listesi 
başlangıç için iyi bir seçim oldu. Ayrıca, toplantıları program-
larına oturtamayan bir çok yeni kişi de kulübe katıldı. Üyelerin 
yaşları 30 ile 80 arasında değişiyor. Aktif motorsikletçi olmak 
şart değil ama gönüllü iş yapmak zorunlu. Üyelerin yerel Rotary 
kulüplerini bulup onların faaliyetlerine katılmaları bekleniyor. 

Toplantılar sadece motorsiklete odaklanmıyor. "Bu benim" 
başlığıyla ayda bir yapılan toplantılarda üyeler kendilerini ta-
nıtma fırsatı buluyorlar. Konular kendi işleri, motorsiklet tec-
rübeleri ya da seyahatleri olabiliyor.

Kulüp başkanı ve La Conner Washington Rotary Kulübü 
eski başkanı Linda Ryan, grubu "eğlenceli" olarak tanımlıyor. 
Ryan'ın motorsikleti Harley-Davidson SuperLow XL1200T. 
Ryan Kulüpte her konu ve her şeyden konuştuklarını ifade edi-
yor.

Rotary konusu ise her zaman için yaymaya çalıştıkları bir 
mevzu. Dinlenmek için durdukları yerlerde insanların motor-
sikletler hakkında sordukları sorulara tabi ki cevap veriyorlar. 
İnsanlar onlara "Bir kulüpte misiniz? "diye sorduklarında ve 
"Evet, Rotary kulübündeyiz" cevabı karşısında nasıl şaşırdık-
larını anlatıyor Ryan. "Ne? Rotary? Motorsikletler?" Pek bağ-
daştıramadıkları konular olsa da bu tür konuşmalar kapıların 
açılmasını sağlıyor. 

❑❑❑

ROTARY'NİN ÇARKLARI
Kulüp, 1992 yılında başlayan ve halen 20 ülke ve bölgesel branşlarla aktif olan 

Uluslararası Motorsikletçiler Dostluk grubuyla büyüdü. Yeni kulüp daha ziyade Ku-
zey Amerikalı motorsiklet severlere hitap ediyor. Üyeler her hafta videokonferans 
yöntemiyle toplanıyorlar ve toplumlarındaki Rotary kulüplerinin projelerine el ve-
rerek gönüllü çalışıyorlar.

 
Harold Hill, gençliğin verdiği âsilik günlerinde motor-

siklete başlamasını hatırlıyor: "Öyle bir aileden geliyordum 
ki, babam bu çatının altında yaşamak istiyorsan asla motor-
siklete binmeyeceksin derdi." Hill'in başka fikirleri vardı ve 
bir polis olunca motorsiklet de işinin bir parçası oldu.Mo-
torsiklet aşkı hiç azalmadı.

Hill Rotary'yi biliyordu. Bir çok kulüpte konuşmacı olmuş-
tu ve eski bir Kiwanis kulübü üyesi olarak hizmet konusuna ya-
bancı değildi. Ama polis motorsiklet kulübünden bir arkadaşı 
Rotary'ye katılmasını teklif ettiği zaman pek müspet düşün-
memişdi.

Aklında asla konvansiyonel bir kulübe üye olmama düşün-
cesi vardı. Tek başına 26 gün süren 10.506 millik yolu BMW 
R1200RT motoru ile yeni bitirmişti ve serbestliğine düşkündü. 

Ancak konuyu tekrar düşününce bu-
nun iyi bir şey olaileceğine ve in-

sanlara yardım ederken, mo-
tora binme arzusunu da tat-
min edebileceğini düşündü. 

Kulübün kurucusu, 
6380. Bölgenin (Michigan 

ve Ontario eyaletlerinin bir 
kısmı) geçmiş dönem guver-

nörlerinden Gerry Jackson da 

Üyeler motorsikletlerinin, seyahatlerininve kulüp toplantılarının 
resimlerini kulübün web sayfası ve Facebook'ta paylaşıyorlar.

Lastik tekerlekler yolda
Motorsikletçi Rotaryenler Kulübü (6380. Bölge)

YENİ YÖNTEM:
Birçoüunun ABD ve Kanada'da yaşadığı 6380. Bölgedeki Motorsikletçi 

Rotaryenler Kulübü üyeleri her çarşamba akşamı online olarak 
toplanıyorlar. Kulüp, başka Rotary kulüplerine dahil olan Uluslararası 
Motorsikletçi Rotaryenler Dostluk Grubu (IFMR) Rotaryenlerini ve yeni 
üyeleri de bünyesine almış. Halen üç ayda bir ödenen 52,50 dolarlık aidat 
yapısı ve toplantıların gayri resmiliği üyeler tarafından benimsenmiş.

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın
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