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DİREKTÖRLER
Tony (James Anthony) 
Black 
Dunoon ROTARY KULÜBÜ, İskoçya

James Anthony (Tony) 
Black 2008 yılında 
emekliye ayrılmadan 
önce serbest çalışan ve 
batı İskoçya'nın Cowal 
yarımadasını kapsayan 

alanda bir veteriner cerrah idi. Cowal 
Rugby Futbol Kulübü ve Dunoon Yüzme 
kulübü gibi bir çok spor kulübünün yöne-
timinde yer aldı.

1982 yılında Rotary'ye katıldıktan 
sonra gençlik programlarında aktif oldu 
ve UR'nin Gençlik Değişim Komitesinde 
ve RIBI'ın da gençlik aktiviteleri alanında 
başkanlık yaptı. Black 2012 yılında Hin-
distan'daki aşılama günlerinde de gönül-
lü olarak çalıştı. Rotary'de muhtelif alan-
larda çalıştı. Komuoyu İmaj Kaynak 
Grubu koordinatörü, Yasama Konseyi 
Değerlendirme Komitesi başkan yardım-
cılığı, ve her zaman da organizasyonda en 
önemli ve unutulmaz görev olarak tanım-
ladığı eğitim liderliği görevlerini üstlendi. 

"Dünyanın her tarafından gelen insanlarız. 
Her birimizin bir diğeriyle konuşması as-
lında fenomenal bir olay ve buna beni her 
zaman heyecanlandırdı" diyor.

Black ve aynı zamanda Rotaryen olan 
eşi Elspeth, Rotary Vakfını Bequest So-
ciety üyesi olarak destekliyorlar.

Már�o César Mart�ns 
de Camargo
Santo André ROTARY KULÜBÜ, Brez�lya

Mário César Martins de 
Camargo, Gráfica Ban-
deirantes'in başkanı idi 
ve halen de Brezilya'da 
baskı sanayisinde da-
nışmanlık yapıyor. Ken-

di kulübünün 1953 yılından beri sponsor-
luk yaptığı Casa da Esperança (Umut Evi), 
adlı bir hastanenin yönetim kurulunda ve 
burada her yıl 150.000'den fazla engelli 
çocuğa hizmet veriliyor. 

1980 yılından beri Rotaryen olan  de 

Camargo 2015-29 döneminde Rotary 
Vakfı mütevellisi idi ve bu dönemde çe-
şitli komitelerde çalıştı. Vakıf Finans ve 
Stratejik Planlama komitelerinde görev 
alarak Vakfın bağış modelinin analizini 
yaptı ve gelecekteki kurumsal proramlar 
ve ortaklıkları değerlendirdi. Direktör 
olarak daha büyük ve daha çeşit içeren 
bir Rotary düşlüyor.

De Camargo ve eşi Denise, Rotary 
Vakfının büyük bağışçıları ve Vakıf 
Benefaktörü.

 
Jan Lucas Ket
Purmerend ROTARY KULÜBÜ, Hollanda

Jan Lucas Ket 2011 yı-
lında Purmerend'deki 
Waterland hastanesin-
den, 30 yıl çocuk dok-
toru olarak çalıştıktan 
ve 20.000'den fazla 

çocuğa ve bir de gorile baktıktan sonra , 
hastanenin tıbbi personeli başkanı ola-

Yeni direktör ve mütevelliler 
göreve başladı

kulüplerimiz

UR Yönetim Kurulu 19 üyeden oluşuyor: UR Başkanı, gelecek dönem başkanı ve 17 tane kulüpler
tarafından atanmış direktör Rotary Konvansiyonunda seçiliyorlar. Yönetim Kurulu Uluslararası

Rotary'nin uluslararası işlerini ve fonlarını UR anayasa ve tüzüğüne göre yönetiyor. 8 yeni direktör ve
Gelecek Dönem Başkanı 1 Temmuz'dan itibaren göreve başladılar.

Rotary Vakfının Mütevelli Heyeti Rotary'nin yardım kolu olan ve hizmet aktivitelerini
fonlayan Vakfın işlerini yönetir. UR Gelecek Dönem Başkanı, UR Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan
mütevellileri atar. Gelecek dönem Mütevelli Heyeti Başkanı ve dört mütevelli 1 Temmuz'da görevlerine

başladılar.
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rak  emekli oldu. Ket pediatri ve toplum 
sağlığı ile ilgili ulusal ve bölgesel ekipler 
ve ağlara katıldı. Halen Waterland Müzik 
Okulu başkan yardımcılığı görevini sür-
dürüyor.

Ket, Hindistan'da bir sanitasyon gö-
revlisinin, Hollanda'daki IHE Delft Su 
Eğitimi Enstitüsünde eğitim görmesi 
için gerekli bir burs paketinin lojistiği-
nin koordinasyonunu yaptı.Rotaryenler 
olarak bizler şanslıyız çünkü fırsatları-
mız var diyen Ket, Rotary'nin bir amacı-
nın da bu şansı başkalarına taşımaktır" 
diyor.

1988 yılından beri Rotaryen olan Ket, 
Rotary Vakfı Teknik Danışmanlar kad-
rosunda ve muhtelif uluslararası konfe-
ranslarda Rotary'nin anne ve çocuk sağ-
l ı ğ ı n d a  ö n l ey i c i  ro l ü  ko n u s u n d a  
konuşmacı olarak görev yapıyor. Kulü-
bünün başkanlığı döneminde, Çek Cum-
huriyetinde Jihlava Rotary Kulübünü 
kuranlar arasında yer aldı.

Ket ve eşi Milou, Rotary Gençlik De-
ğişim talebeleri ve Grup İnceleme Deği-
şim üyelerine ev sahipliği yaptı. Her iki-
si de büyük bağışçı, Benefaktör ve Rotary 
Vakfı Bequest Society üyesi.  

 
Kyun K�m
Busan-Dongrae ROTARY KULÜBÜ, Kore

Kyun Kim kimyevi 
madde üreten bir fir-
manın sahibi ve başka-
nı. 1993 yılında girdi-
ğinden beri aynı Rotary 
kulübünde devam edi-

yor. "İlk defa kulüp başkanı olduğumda 
Rotary için verebileceğim en fazla şey bu 
olur demiştim ve o yıl her şeyimi Ro-
tary'ye verdim" diyen Kim, bu tecrübe-
nin kendisine Rotary'nin daha büyük 
hizmetleri için gözlerini açma fırsatı ver-

diğini ve çok daha fazla şey yapabilece-
ğini anladığını söylüyor.

Bölge guvernörü olduğu 2011-12 dö-
neminde 1.439 yeni Rotaryeni kulüplere 
katarak Kore Bölgeleri arasında rekor 
kırmış. Rotary'de üstlendiği görevler 
arasında UR Kamuoyu İmaj koordinatör-
lüğü, Kore'nin resmi bölge dergisi olan 
Rotary Korea yönetim kurulu üyeliği gö-
revlerini yapmış.

Kim 2014 yılında Kendinden Önce 
Hizmet Ödülünü almış. Kendisi ve eşi 
Hye-Suk, Arch C. Klumph Society üyesi 
olarak Rotary Vakfını destekliyor.

Floyd A. Lanc�a
Anthony Wayne (Fort Wayne) ROTARY KULÜBÜ, 
Ind�ana, ABD

Floyd Lancia profesyo-
nel yaşamına eğitim 
sektöründe başladı, ilk 
olarak öğretmen, sonra 
bando direktörü ve 
daha sonra da okul mü-

dürü olarak görev yaptı. Yaşamının ikin-
ci bölümünde ise gayrimenkul geliştir-
me ve inşaat sektöründe çalıştı ve bu 
işini sattı. Community Foundation of 
Greater Fort Wayne ve Allen County 
Fort Wayne Historical Society'de yöne-
tim kurulu üyeliği yaptı.  

Lancia 1970 yılında Rotary'ye katıldı 
ve 1992 yılından beri de bugünkü kulü-
bünde. Nikaragua'da ücretsiz göz ame-
liyatları imkanı sağlayan ve Meksika'da 
muhtelif yerler için temiz su sağlama 
konusunda destek olan Vakıf projeleri-
ne öncülük etti. UR Başkan temsilciliği 
görevini beş kez üstlendi ve Uluslarara-
sı Asamblede Eğitim Liderliği görevle-
rini yaptı.. 

Lancia, Rotary Vakfı Üstün Hüzmet 
Ödülü ve Seçkin Hizmet Ödülü, ayrıca 

Uluslararası Rotary Kendinden önce Hiz-
met ödülü sahibi. Gerek kendisi, gerekse 
de eşi Betty Lou Arch C. Klumph Society 
üyesi ve Vakıf Bequest Society üyesi. Lan-
cia aynı zamanda Rotary Barış Bursiyer-
lerinin de sponsorluğunu yapmış olan bir 
Rotaryen.

Bharat S. Pandya
Bor�vl� ROTARY KULÜBÜ, H�nd�stan

Bharat Pandya genel 
ve laparoskopik cer-
rah. Jinekolog olan eşi 
ile beraber Mumbai'de 
bir özel hastahane-
nin sahibi. Hindistan 

Hükümeti tarafından desteklenen Jan 
Shikshan Sansthan mesleki eğitim ens-
titüsü yönetim kurulunda görev yaptı ve 
Uuslararası Cerrahlar Koleji mensubu. 

Pandya Rotary'ye 1989 yılında ku-
lübün kuruluşunda berat üyesi olarak 
katıldı. 3140. bölge guvernörlüğü yaptığı 
dönemde bölgesinin Vakfa katkısı 2 mil-
yon doları geçti ve 2006-07 döneminde 
dünyada en çok katkı yapan bölge oldu. 
Vakıf tarafından fonlanan ve kasabada-
kilerin 4 milden fazla yolu yürümelerine 
gerek bırakmayan su ve sanitasyon sis-
temi projesinin kurulumunda ve benzeri 
projelerin uygulanmasında öncülük etti. 

Pandya Rotary'de muhtelif görevler 
üstlendi. Bunlar arasında UR Bölge Üyelik 
Koordinatörlüğü, Eğitim Liderliği, Rotary 
üyelik ve Konvansiyon Promosyonu ko-
miteleri üyeliği ve Hindistan PolioPlus 
Komitesi üyeliği bulunuyor.

Aldığı ödüller arasında UR'nin Ken-
dinden Önce Hizmet ödülü, Rotary Vakfı 
Üstün Hizmet Ödülü ve Seçkin Hizmet 
ödülleri bulunuyor. Pandya ve eşi Madhavi 
Rotary Vakfının 2. seviye Büyük Bağışçıları 
arasında bulunuyorlar.

 

Yeni direktör ve mütevelliler 
göreve başladı
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MÜTEVELLİLER
Kamal Sanghv� 
Dhanbad ROTARY KULÜBÜ, H�nd�stan

Hindistan'ın Manipal 
şehrinde Kasturba Tıp 
Koleji mezunu ve ecza-
cılık bilimi diploması-
na sahip Kamal Sangh-
vi, bir aile firması olan 

ve bankacılık, finans ve inşaat işleri ya-
pan holding'in direktörü. 

Sanghvi Rotary'ye 1991 yılında katıldı 
ve UR'de eğitim liderliği, komite üyeliği, 
başkanın temsilciliği ve diğer bir çok ka-
pasitede görev yaptı. Kadınların eğitimi 
için 28 merkez oluşturdu ve 11 tane çocuk 
felci ile ilgili binlerce çocuğun ameliyat 
edildiği merkezlerin koordinasyonunu 
yaptı. Sanghvi, yapmış olduğu işler arasın-
da en başarılı olanının, bir Rotary girişimi 
sonrası Pakistanlı 200 çocuğun Hindis-
tan'da kalp ameliyatı yapılmasını sağla-
yan girişim olduğunu gururla söylüyor. 

Sanghvi'nin aldığı ödüller arasında 
Kendinden Önce Hizmet Ödülü  ve Rotary 
Vakfı Üstün Hizmet Ödülü ve Seçkin Hiz-
met Ödülü bulunuyor. Sanghvi, Rotaryen 
olan eşi Sonal  ile Vakıf Büyük Bağışçısı ve 
Bequest Society üyesi. 

Johr�ta Solar� 
Anahe�m ROTARY KULÜBÜ, Cal�forn�a 

Johrita Solari, Solari 
Enterprises Inc.adlı 
300 kişilik ekiple çalı-
şan ve uygun kirası olan  
emlak yönetim firması-
nın yönetim kurulu 

başkanı ve vizyon görevlisi. Eşi Bruce ile 
beraber kurduğu firma, Rotary'nin yön-
lendirici teması olan "Dörtlü Özdenetim" 
üzerine kurulmuş ve firmanın girişinde 
yer alan bir plaka üzerinde yazıyor. İşe 
gelenler her sabah bunu görmeden büro-
larına gidemiyorlar. .

Solari Rotary'ye 1993 yılında katıldı. 
5320. bölgenin guvernörlüğü döneminde 
Rotary Vakfı için bölgede ilk kez fon ya-

K.R. Ravindran, 
GLD BAŞKANI 2019-20
Colombo ROTARY KULÜBÜ, Sri Lanka

K.R. “Ravi” Ravindran 
21 yaşında Rotary'ye 
katılmış 3. nesil bir Ro-
taryen. 2015-16 döne-
mi başkanlığı sırasında 
Rotary Küresel Ödül-

leri programını başlattı ve 9.000 kişiden 
oluşan bir Rotaryen delegasyonu ile St 
Peter meydanında Papa Frances'i zi-
yaret etti. 

Ravindran bugün Sri  Lanka'da 
b a ş a r ı l ı  b i r  ş e k i l d e  u y u ş t u r u c u 
kullanımı ile mücadele eden Anti-Nar-
kotik Derneği'nin ilk başkanı. Ül-
kesinde Rotary, Sağlık Bakanlığı ve 
UNICEF ile kurduğu ulusal komitenin 
başkanı olarak çocuk felcini yok etme 
çalışmaları yaptı ve UNICEF ile yakın 
çalışarak ülkesinin kuzeydeki militan-
larla devam eden çatışmalara ara ver-
ilip ulusal aşılama kampanyasının 
uygulanmasını sağladı. Sri-Lanka bu 
sayede Güney Asya'da çocuk felcinden 
a r ı n d ı r ı l m ı ş  i l k  ü l k e  o l d u .  2 0 0 4 
yılındaki Tsunami sonrası yıkılan okul-
lar yerine Rotary projesi olarak 25 
modern okul inşasını 12 milyon dolarlık 
bir harcama ile gerçekleştirdi.      

Ravindran dünya çapında müşterileri 
olan borsaya kayıtlı baskı ve paketleme 
şirketinin kurucusu ve CEO'su. Print-
care Plc adını taşıyan firması ulusal ve 
uluslararası başarı ödüllerinin de 
sahibi. 

Rotary Vakfının Üstün Hüzmet  ve 
Seçkin Hizmet ödülü ve Çocuk Felcin-
den Arındırılmış Dünya Hizmet ödülü 
sahibi. Ülkesi ona "Jewel of Sri Lanka" 
(Sri-Lanka'nın mücevheri) ünvanını 
verdi ve onun resmini taşıyan bir posta 
pulu yayınladı.

ratmak amacıyla  "milyon dolarlık ye-
mek" organizasyonu yaptı ve bölgesinin 
%100 Paul Harris dostlarından oluşan 
kulüpler  olmasını sağlayan ikinci bölge 
oldu. Vakfın Barış Bağışları girişimi ko-
mitesinde de görev yaptı.

Solaris ailesi aynı Rotary kulübünün 
üyeleri ve Rotary Vakfını Paul Harris 
Dostu, Büyük Bağışçı, Arch C. Klumph 
Society üyesi olarak destekliyorlar. So-
lari'nin direktör olarak görev yapacağı 
dönemin ikinci yılında kızı Gianna da 
bölge guvernörü olarak görev üstlenecek. 
Böylece Rotary tarihinde ilk kez bir anne 
ve kızı aynı anda önemli iki liderlik göre-
vini beraberce yerine getirmeye çalışmış 
olacaklar. 

Stephan�e A. Urch�ck 
McMurray ROTARY KULÜBÜ, Pennsylvan�a

Stephanie A. Urchick 
bir danışmanlık ve 
eğitim firması olan 
D o c t o r s  a t  Wo r k 
LLC'nin ortağı ve ope-
rasyon direktörü. Pen-

nsylvania'nın Indiana Üniversitesinden 
liderlik çalışmalarında doktora sahibi. 
Zonta International ve Sons of the Ame-
rican Revolution gibi kurumlar tarafın-
dan da onurlandırılmış birisi. 

1991 yılında Rotaryen olan Urchick, ilk 
olarak UR eski Başkanlarından kendisine 
de mentorluk yapmış olan Chuck Keller'in 
kulübüne katıldı. Rotary'deki hizmetleri 
ile ilgili Vietnam'a gitti ve bir ilkokulun in-
şasında yardımcı oldu. Dominik Cumhu-
riyetinde de su filtreleri montajı için gitti. 
Bir çok slav lisanını bilmesi nedeniyle Uk-
ranya'da yeni Rotaryenlere mentorluk 
yaptı ve Polonya'da da Vakıf proje koordi-
natölüğü yaptı.  

Urchick'in Rotary'deki görevleri ara-
sında Vakıf mütevelliliği ve UR Stratejik 
Planlama Komitesi ve Vakıf 100. yıl Kut-
lamaları Komitesi Başkanlığı bulunuyor. 
Urchick Büyük Bağışçı ve Rotary Vakfı 
Bequest Society üyesi.  

kulüplerimiz
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Jorge Aufranc
Guatemala Sur ROTARY KULÜBÜ, Guatemala 

Jorge Aufranc kimya 
mühendisi ve telekom 
sistemleri ağı tasarla-
y a n  v e  i m a l  e d e n 
Corporación Insta-
tec'in direktörü. Auf-

ranc Rotary Vakfının gücünü ilk kez 
1995 yılında bir yetimhaneye temiz su 
sağlama projesi için eşli bağış projesi-
nin lideri olduğu zaman farketmiş. Bu-
gün, Guatemala'da, ülkenin tümünde 48 
okula su, sanitasyon ve hijyen sağlayan 
ve okullara yönelik 600.000 dolarlık 
WASH bağış programının ana kontağı 
görevini yürütüyor.  

Aufranc Rotary'de çeşitli görevlerde 
bulundu.Bunlar arasında UR direktör-
lüğü, Orta Amerika için yayınlanan Ro-
tary Bölge Dergisi Rotary en el Cora-
zon de las Americas  kurucusu ve 
başkanlığı, Su ve Sanitasyon Rotary 
Eylem Gurubu direktörlüğü bulunuyor. 
2009 yılında da eşi Débora ile beraber, 
PolioPlus çalışmaları kapsamında Hin-
distan'ın Morabad şehrinde Ulusal Aşı-
lama günlerine katıldı. 

Rotary Vakfı Benefaktörü, Büyük Ba-
ğışçısı ve Bequest Society üyesi olan 
Aufranc, Rotary Vakfının Üstün Hizmet 
ödülünün de sahibi. 

H�pól�to S. Ferre�ra
Contagem-C�dade Industr�al ROTARY KULÜBÜ, 
Brez�lya

Hipólito Ferreira bir 
mühendis ve Paine-
ria Engenharia'nın 
başını çektiği mühen-
dislik ve madencilik 
firmaları grubunun 

başkanı. Minas Gerais Ağır İnşaat 
Sanayi Derneği SICEPOT'un da direk-
törü.

1970 yılından beri Rotaryen olan 
Ferreira, Rotary'de çeşitli kapasitede 

görevler üstlendi. UR Direktörlüğü, eği-
tim liderliği, Rotary Vakfı Bölge Koor-
dinatörlüğü, Operasyon Değerlendirme 
Komitesi üyeliği ve Latin Amerika için 
Okuma Yazma Görev Gücü Başkanlığı 
bu görevler arasında. ABTRF (Brezilya 
Rotary Vakfı Derneği) başkanlığı döne-
minde, bağışlar bir önceki yıla gere iki 
misli artmış.  

Ferreira Vakıf Seçkin Hizmet Ödülü 
ve Üstün Hizmet Ödülü sahibi.Üç oğlu 
da Interact, Rotaract ve Rotary Gençlik 
Değişim programlarına katılmışlar. Ara-
larından ikisi de Rotaryen. Ferreira ve 
eşi Marilene Vakıf Benefaktörü ve Bü-
yük Bağışçısı olarak Rotary Vakfına kat-
kıda bulunuyorlar.

 

Jennifer E. Jones
Windsor-Roseland ROTARY KULÜBÜ,  Ontario

Jennifer Jones Wind-
sor'da ödül kazanmış 
bir televizyon prodük-
süyon firması olan Me-
dia Street Productions 
Inc.'ın CEO'su. Jones 

Rotary'de çeşitli görevler üstlendi. 
2016-17 döneminde Rotary Başkan Yar-
dımcısı idi. "Çocuk Felcine Son" başkan 
yardımcısı ve 150 milyon dolar fon ya-
ratmak için oluşturulan "Make History 
Today" kampanyası yöneticilerinden.  
Deneyimsel fon yaratma fırsatları konu-
sunda da lider olan Jones, Florida'nın 
Jupiter kentinde Jack Nicklaus ile dü-
zenlediği "Rotary' Polio Golf Day" orga-
nizasyonunda çocuk felci için 5.25 mil-
yon dolar toplamıştı.

Jones'un Kendinden Önce Hizmet 
ödülü başta olmak üzere Vakıf Seçkin 
Hizmet Ödülü, YMCA Barış Madalyası, 
Kraliçe'nin Elmas Jübile Madalyası bu-
lunuyor. Jones aynı zamanda Wayne 
State Universitesinden Yılın Barış Ya-
pıcısı ödülünü alan ilk Kanadalı.

 Jones ve eşi Nick Krayacich, Arch 
Klumph Society ve Paul Harris Society, 

üyesi. Her ikisi de aynı zamanda Bequ-
est Society'nin kurucu üyelerinden.

Ian H.S. R�seley
 Sandr�ngham ROTARY KULÜBÜ, Avustralya

2017-18 döneminde 
Ian H.S. Riseley Ulus-
lararası Rotary'nin 
başkanı iken, Rotary 
kulüplerini her üye 
için bir ağaç dikmeye 

davet ederek Rotaryenlerin çevreye ol-
ması gereken duyarlıklarını gündeme 
getirmişti. Kendi tahminine göre yak-
laşık üç misli ağaç dikilmiş ve 3 milyon 
ağaç rakamı aşılmıştı. "Rotaryenlerin 
talebimi bu kadar iyi karşılamalarına 
çok sevindim" diyen Riseley, "nereye 
gitsek Rotaryenler ağaç dikmekteydi-
ler" diyor.

Riseley 1976 yılında kurduğu Ian Ri-
seley and Co. muhasebe firmasının mü-
dürü. Ödülleri arasında Avustralya Hü-
kümeti tarafından Doğu Timor'da 
yapmış olduğu barış çalışmaları nede-
niyle verilen AusAID Barış Sağlayıcısı 
Ödülü, Avustralya toplumu için yaptığı 
çalışmalar nedeniyle The Medal of the 
Order of Australia, Rotary Vakfı Seçkin 
Hizmet Ödülü ve Polio Free World Böl-
ge Hizmet Ödülü yer alıyor.

 Riseley ve geçmiş dönem guvernörü 
olan eşi Juliet, Rotary Vakfı Büyük Ba-
ğıiçıları ve Bequest Society Üyesi. Mo-
orooduc'de yaşadıkları 7 hektarlık ara-
zi üzerinde kişisel felsefelerini ve 
s ü r d ü r ü l e b i l i r  o r g a n i k  y a ş a m ı 
uyguluyorlar.

.


