
Ağ haberleri 

Birçok Rotary Gençlik Değişim öğrencisi, geri döndüğünde yurt dışındaki 
yaşamlarını özlüyor. Rotex bu boşluğu doldurmada yardımcı oluyor.

DÖRT SORU

KULÜPLERİMİZ

Riikka Muje 2011 - 12'de Rotary Gençlik 
Değişim öğrencisi olarak Fransa'nın Brit-
tany bölgesinde harika zaman geçirmişti.  
Tecrübesini şu kelimelerle dile getiriyor: 
"Başlangıçta çok zor geldi. Lisanı konuşmu-
yordum. Kimseyi tanımıyordum. Ama sonra 
başka bir yerde nasıl bir yaşam oluşturabile-
ceğinizi görmek inanılmazdı."

 Döndükten sonra, Finlandiya'da yaşa-
dığı Rovaniemi'ye adapte olma zorluğunu 
çekerken, Rotex'e katıldı. Rotex mezunlar 
derneği, Rotaryenler ve Rotary Gençlik 
Programlarına katılmış olan mezunlar ara-
sında  arabulucu grubu. Mentorluk yanı 
sıra kendi ülkelerinde misafir öğrenciler 
için aktiviteler düzenleyerek uluslararası 
ilişkilerini canlı tutmaya çalışıyorlar.

Muje halen Turku Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde beşinci yılını tamamlıyor ve  
ülkedeki beş bölgede 80 üyesi bulunan 
Finlandiya Rotex'in başkanı.   

1Rotex Kulüpleri her yerde var mı?
Ülkeye göre değişmekte. Örneğin 
Almanya, Taiwan, Brezilya ve Finlan-

diyada Rotex oturmuş durumda. Başka 
yerlerde yeni başlıyor. Bazı ülkelerde ise 
henüz yok ve kurulup Uluslararası Rotar-
y'den beratlarını almak için hazırlık 
yapıyorlar.  

Rotex mezunlar Derneği dört değişik şehirde 
uluslararası konvansiyon düzenledi. 
Bundan dört yıl önce Rotex International'ı 
kurarak (rotex.org) Rotex bilincini yarat-
maya çalıştık. Değişik ülkelerden beş 
yönetim kurulu üyemiz var. Geçtiğimiz yıl 
da Rotex International bir Rotary Mezun-
lar Derneği olarak beratını aldı ve böylece 
Rotary ailesinde resmi bir  statüye kavuştu

2Rotex'in Gençlik Değişimdeki rolü 
nedir?
Finlandiya'da bir kişi Rotary Gençlik 

Değişim için müracaat ettiğinde, deği-
şime katılacak olan öğrencileri seçecek 
Rotaryenlere yardım için mülakatlara ka-

tılıyorlar. Dışarıya gidecek öğrenciler için 
Rotaryenler eğitim aktiviteleri düzenledi-
ğinde, Rotex de orada oluyor ve özellikle 
kendi tecrübelerini gidecek öğrencilerle 
paylaşıyorlar. Talebeler evlerine geri dön-
düklerinde onlara bir eposta gönderip 
Rotex'e katılmaları teklif ediliyor. Rotex 
gerçekten iyi bir tecrübe sonrası geri ver-
menin güzel bir yolu.

3Rotaryenlerle nasıl çalışıyorsunuz?
Finlandiya'da Rotaryenler bir çok 

Gençlik Değişim aktivitesinde yardı-
mımızı talep ediyor. Bir değişimin başında 
organize edilen lisan ve kültür kampları 
konusunda yardımcı oluyoruz. Her zaman 
yaklaşık 10-15 Rotex üyesi kamp lideri 
olarak çalışmaya hazır. Finlandiya'da 
Rotaryenler Gençlik Değişim öğrencileri 
için tur organize ettiklerinde, örneğin 
EuroTour veya Lapland tour gibi, organi-
zasyon ve pratik konular için bizleri davet 
edip fikir alıyorlar. Her bölgede ayda bir 
ya da iki kez küçük ölçekli Rotex aktivitesi 
düzenliyoruz. Okulları ziyaret ederek ve 
sosyal medya kampanyaları ile değişimin 
promosyonunu yapıyoruz. Almanya ve 
ABD gibi bazı ülkelerde Rotex üyeleri fon 
yaratma aktivitesi yapıyorlar. Finlandiya 
Rotex'in başkanı olarak, bizzat Finlandiya 
Gençlik Değişim toplantılarına katılarak 
programların geliştirilmesinde bir genç 
olarak fikrimi belirtiyorum.   
 

4Rotex'e neden katıldınız?
Fransa'da çok güzel bir Gençlik 
Değişim tecrübesi yaşadım ve geri 

döndüğümde kendimi boşlukta hissettim. 
Rotex size başka ülkelerdeki insanlarla 
iletişime geçme şansı verip sizinle aynı 
tecrübeyi paylaşmış insanları tanıma-
nızı sağlıyor. Eski hayatınıza tekrar adapte 
olmada da yardımcı oluyor.

Rotex'e, Finlandiya'da buzul dönen-
cesinde bulunan yaşadığım Rovaniemi'de 
katıldım.Üniversite için güneye Turku'ya 
gittiğimde, okulda tanıdıklarımın dışında 
kimseyi tanımıyordum.Rotex sayesinde tıp 
dışında bir çok arkadaşım oldu. Bence be 
gerçekten çok değerli bir şey.    

“Rotex size başka 
ülkelerdeki insanlarla 
iletişime geçme şansı 

verip sizinle aynı tecrübeyi 
paylaşmış insanları 

tanımanızı sağlıyor. ”

5-11 Ekim "Reconnect Week" Reconnect haftası. Her 
yıl dünyanın her tarafından Rotaryenler ve Rotary 
Gençlik Değişim, RYLA ve Interakt gibi programların 
mezunları tecrübelerini paylaşmak, birbirleriyle 
iletişime geçmek ve beraberce projelere katılmak 
için biraraya geliyorlar. Daha fazla bilgiyi on.rotary.
org/reconnectweek de bulabilirsiniz.

İllüstrasyon: Viktor Miller Gausa
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