
lkelerarası Komiteler (ÜAK),
Uluslararası ismiyle InterCo-
untry Committees (ICC)’lerin
tarihi 1930’lu yıllara dayanır.
1931 yılında Viyana’da yapılan
UR Konvansiyonunda, Viyana
Rotary Kulübü üyesi GDG Otto

Bölher ve Paris Rotary Kulübü üyesi Geor-
ges Bernardot, Fransız-Alman Komitesinin
ilk temellerini attılar. Ancak ne yazık ki bu
girişim, Almanya ve Avusturya Rotary Ku-
lüplerinin, Nazi güçleri tarafından yasaklan-
malarıyla 1937 yılında son buldu.

2. Dünya Savaşı sonrası 23 Mayıs 1950
tarihinde, Alman ve Fransız Rotaryenleri,
Strasburg’da UR 70 Bölge Konferansı son-
rası bir araya geldiler. Bölge Guvernörü ve
Stuttgart RK üyesi Robert Haussman ile
Lille-Fransa RK üyesi Roger Coutant Al-
manya-Fransa arasında ilk ICC oluşumunu
başlattılar.

İlk ICC komitesinin kurulmasındaki tek
amaç ülkelerinin halkları arasına barışın
tekrar oluşmasına katkı sağlamaktı.

Konferans sonunda, toplantıya Al-
manya’dan katılan 24 Rotary Kulübünün
üyeleri, insan haklarına saldırının lanetlen-
mesi konusunu hazırlanan bildiriye dahil et-
tiler. BG Robert Haussman, o tarihi
toplantıda yaptığı konuşmada “Rotaryenle-
rin barış ideallerini savunmada her zaman
ön saflarda olacağını” belirtti.

Avrupa’da temelleri atılan ve İkinci
Dünya Savaşı sonrasında, Almanya ve
Fransa arasında oluşturulan ICC’ler, Rotar-
yenlerin aralarında kurdukları karşılıklı iliş-
kilerle küresel anlayışa, dostluğa ve barışın

desteklenmesine çok daha fazla imkân
sağlayacağına güvenerek çalışmaktadır.

Ekim 1945 yılında Birleşmiş Milletler teş-
kilatının 51 destekleyici ülke tarafından ku-
rulması sonrası 50’li yıllar, ülke halklarının,
barışı anlama ve dayanışma iklimi oluştur-
malarına katkı sağlamıştır. 1945 yılında
toplanan Birleşmiş Milletler’in ilk toplantı-
sına 49 civarında Rotaryen, delege veya
danışman olarak görev alarak birleşmiş mil-
letler sözleşmesinin yazılmasına katkıda
bulunmuşlardır. Uluslararası Rotary Birleş-
miş Milletler Genel Kurulunda sandalyesi
olan ilk sivil toplum kuruluşudur.

Hükümetlerin ve hükümetler dışı kuru-
luşların, medeni bir ülke olmanın gereği
olan, temel insanlık değerlerini ön plana çı-
kartarak çalışmalarını derinleştirmelerine
önayak olmuştur.

Almanya-Fransa arasında yapılan ilk
ICC anlaşmasının ardından, ICC’ler Avru-
pa’da ve Dünya’da organizasyon ağını
hızla genişleterek birçok ülkede kuruluşla-
rını tamamlamışlardır.

ÜAK/ICC, ülkeleri temsil eden Ulusal
Koordinatörlerin oluşturduğu, Yürütme Kon-
seyi (Executive Council) tarafından yöneti-
lir. Ülke Koordinatörleri, ülkelerindeki ÜAK
çalışmalarının teşvik ve koordine edilmesi
ile gözetiminden sorumludur.

Uluslararası Rotary ile ilişkiler Yürütme
Konseyi vasıtasıyla yapılır. ICC/ÜAK çalış-
maları Başkan, Genel Sekreter, Sayman ve
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Geçmiş ve Gelecek Dönem Konsey başkan-
larının oluşturduğu Yönetim Kurulu tarafın-
dan yönetilir.

Ülkelerde kurulan seksiyonlar, katılan
ülke Guvernörlerinin onayıyla Berat Belgesi
(Charter) alır. Seksiyonlar karşılıklı olarak
her yıl toplanarak programlarını ve bölge ku-
lüplerine yapacakları destekleri paylaşırlar.

Her seksiyon bağımsızdır ve çalışmala-
rını diğer ülke seksiyonu ile birlikte ülkeleri-
nin kanunlarını göz önünde tutarak yaparlar.

Seksiyonlarda, Rotaryenler, Rotaraktör-
ler, Eşler ile Rotary çalışmalarına gönül
veren herkes görev alabilir.

Ülkemizde ICC/ÜAK yapılanması, Ulus-
lararası Rotary’nin koyduğu şartlara uygun
ancak birtakım değişikliklerle çalışmalarını
sürdürmektedir. Komite çeşitli ülke seksiyon-
larından oluşur. Türkiye-Almanya, Türkiye-
Fransa seksiyonu gibi… Seksiyonlarda üç

bölgeden Rotaryen ve Rotaraktörler görev
yaparlar. Her seksiyonun bir başkanı vardır
ve üç yıl süreyle görev yaparlar. Her üç yılın
sonunda başkanlık diğer bölgeden seksiyon
üyesine geçer. ÜAK/ICC Komitesinin bir
ülke komitesi olduğu unutulmamalıdır. Bizim
kullandığımız yapıda her bölgeyi temsilen ve
bölgedeki ICC çalışmalarını koordine eden
bir Bölge ICC Temsilcisi vardır. Ülkeyi ise,
Bölge Guvernörleri tarafından seçilen ICC
Ülke Koordinatörü temsil eder. Ülke Koordi-
natörünün görev süresi 3 yıl olup dönem so-
nunda görevi bir sonraki bölgeye devreder.

ICC/ÜAK’ler Uluslararası Rotary’nin
bütün programlarına kurdukları uluslararası
ağ kanalıyla destek verirler. Kulüplerin deği-
şik ülkelerdeki Rotary Kulüpleri ile Kardeş
Kulüp ilişkileri kurmalarını destekler ve öncü
olurlar.

Ülkelerarası Komiteler, kuruldukları yıl-
lardan beri Uluslararası Rotary’nin stratejik
planları doğrultusunda Rotary’nin ve Rotary
Vakfının tüm programlarına destek veren
çalışmalarda bulunurlar. Yeni nesiller ve
barış konuları öncelikli alanlarıdır. Uluslar-
arası Rotary Yönetim Kurulunun önermesin-
den çok önce komitelerde Rotaraktörlere yer
vermiş ve onların Rotary’nin Uluslararası
ayağında görev almalarını sağlamıştır.

Uluslararası RYLA organizasyonları des-
teklenen programların başında gelir. Kulüp-
lerimiz tarafından düzenlenen Uluslararası
RYLA’ların sayısı gün geçtikçe artmakta ve
gençlerin diğer ülke gençleri ile dostluk orta-
mının paylaşılması sağlanmaktadır.

Kuruluşunda da belirtildiği gibi Ülkeler-
arası Komitelerin ana amacı çeşitli etkinlik
ve projelerle barışa katkıda bulunmaktır. Ül-
kelerarası Komiteler Rotary’nin uluslararası
projelerinin uygulamaya geçirilmesinde kul-
landığı omurgası olarak kabul edilebilir. Ül-
kelerin insanlarını yakınlaştırarak birbirlerini
tanımalarını ve ortak bir amaç için hareket
etmelerini sağlar.

Kulüplerin projelerine ve kardeş kulüp
arayışlarına destek vermek için çalışırlar.
Bugüne kadar görülmüştür ki, ortak projeler,
aktiviteler ve girişimlerde çalışmak, toplum-
ların dertlerine çare bulmanın ötesinde
dünya barışına da katkı sağlamaktadır.

Aşağıda verilen bağlantılardan
ICC/ÜAK’lar hakkında daha fazla bilgi edi-
nebilirsiniz.
www.rotary-icc.org
www.rotary2420.org/ICC
www.rotary2420.org/ICC/ICC-4.mp4
www.facebook.com/Rotary-Inter-Country-

Committees-in-Turkey-162414617287665
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