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ROTARY FAALİYETLERİ

EEMA ve TÜRK�YE
luslararası Rotary’nin en önemli faaliyet alanlarından
birisi GENÇLİK; pandemi öncesine kadar her yıl 9.000
civarında genç Rotary’nin Gençlik Değişim Programları
aracılığıyla seksenden fazla ülkeye seyahat ediyordu.
Gençler, dünya vatandaşı olma yönünde hayat boyu
sürecek liderlik becerilerini geliştiriyor, yeni bir lisan ve
kültürü öğreniyor, dünyanın her köşesinden gençlerle
yaşam boyu sürecek dostluklar kuruyorlardı. Bugün
itibariyle, Uluslararası Rotary Gençlik Değişim
Programları pandemi sonrasına kadar askıya alınmıştır.

EEMA (Europe-Eastern Mediterannean-Africa);
1920’lerde bir avuç Avrupa ülkesinin çabalarıyla
başlayan Uluslararası Rotary Gençlik Değişim
Programının temel taşlarından biridir.

EEMA’nın misyonu “Gençlerin değişim
deneyimlerinin geliştirilmesi için; EEMA Bölgesi ve tüm
dünyadaki Rotaryenlerin bir araya gelmesini
sağlayarak; bilgilerini paylaşmaları, değişim
programlarından kaynaklanan sorunları görüşmeleri,
Gençlik Değişim programının geliştirilmesi ve yeni
imkanlar yaratılması amacıyla, Rotary Gençlik Değişim
programına da katkıda bulunmak üzere yıllık bir
konferans düzenleyerek; ülkeler arası iş birliği ve
dostluğun gelişimine katkıda bulunmak” olarak
tanımlanmıştır.

EEMA Bölgesi Portekiz’den Afganistan’a; Güney
Afrika’dan İzlanda’ya kadar olan ülkeleri, Avrupa ve
Afrika kıtalarının tamamıyla Asya kıtasının büyük bir
kısmını kapsamaktadır. Başka bir deyişle EEMA
Uluslararası Rotary’nin 11 ve 20. Zone’larında yer alan
ülkeleri kapsar. Her yıl EEMA bölgesinde yer alan bir
ülkede yapılan EEMA Konferansı tüm dünyadaki
gençlik değişim liderlerinin buluşma noktası olarak
popülerliğini sürdürmektedir.

Rotary çatısı altında 69 yıllık bir kuruluş olan
EEMA’nın; 2014 yılında Oslo, Norveç’teki 62. EEMA
Konferansında yapılan seçimle; UR 2430. Bölge

İskenderun Rotary Kulübü üyesi Rtn. Serdar
Kelahmet 2016-2018 dönemi için EEMA Başkanlığına
seçildi. EEMA tarihindeki ilk ve tek Türk başkan olarak
yerini aldı.

Rtn. Serdar Kelahmet, 2017 yılında Polonya’da
yapılan EEMA/Varşova ve 2018 yılında Fransa’da
yapılan EEMA/Deauville konferanslarında oturumlara
başkanlık etti. Hâlihazırda geçmiş dönem danışman
başkan sıfatıyla EEMA çatısı altında ülkemizi temsil
etmeye devam etmektedir. Rtn. Serdar Kelahmet
EEMA Asbaşkanlığı döneminde, 2015 yılında
Antalya’da yapılan EEMA Konferansının da komite
başkanlığını yapmıştır.

EEMA Başkanlığı döneminde başlattığı ve halen de
liderliğini yaptığı “Power of One” projesi ile Gençlik
Değişim Programında hizmet etmeye devam
etmektedir. Uluslararası Rotary tarafından da kabul
gören bu proje çerçevesinde, Afrikalı gençlerin, sadece
yurtdışına gidiş karşılığında (Outbound only) öğrenci
ağırlamadan, Uluslararası Değişim programında yer
alması sağlanmaktadır. 2019-2020 dönemine kadar
hazırlık mahiyetinde birkaç değişim yapılan “Power of
One” projesinde 2020-2021 döneminde 15 öğrencinin
tek yönlü değişim yoluyla dünyanın çeşitli ülkelerinde
uzun dönem öğrencisi olarak yer alması sağlanmıştır.
Ancak pandemi sebebiyle bu değişim gerçekleşememiş
bir yıl ertelenmiştir.

Rtn. Serdar Kelahmet, bugüne kadar birçok
uluslararası Gençlik Değişim Konferansında (NAYEN,
ABİJ vs.) konuşmacı, oturum başkanı olarak yer almış
ve çevrim içi yapılan 2020 konvansiyonu hariç daha
önceki beş UR Konvansiyonunun Gençlik Değişim
bölümlerinde konferanslar vermiştir. Halihazırda çevrim
içi devam eden Uluslararası Rotary toplantılarında
konferanslara devam etmekte olup; son olarak 20
Şubat 2021 tarihinde UR 4195. Bölge/ Meksika PETS
Konferansında konuşmacı olarak yer almıştır.

U

2018 Deauville/Fransa EEMA Konferansında bayrak töreni
2017 Varşova/Polonya EEMA Konferansında
onur konuğu Lech Walesa ile birlikte


	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa
	Boş Sayfa



