
EEMA (Europe-Eastern 
M e d i t e r a n n e -

an-Africa); 1920’lerde bir avuç Av-
rupa ülkesinin çabalarıyla başlayan 
Uluslararası Rotary Gençlik Deği-
şim Programının temel taşlarından 
biridir. 

İkinci Dünya savaşı ile birlikte 
kesintiye uğrayan U.R.Gençlik De-
ğişim Programı 1946 yılında tekrar 
başladı ve karşılıklı uzun dönem aka-
demik değişim 1950’li yıllarda popü-
laritesini arttırarak bugünün Uzun 
Dönem Gençlik Değişim Progra-
mının ilk nüvesini oluşturdu. 1972 
yılında UR Yönetim  Kurulu aldığı 
kararla Gençlik Değişim Programı-
nı tüm dünyadaki Rotary Kulüpleri-
ne yararlı, değerli ve uygulanması ge-
reken uluslararası bir aktivite olarak 
önermeye karar verdi. 

EEMA’nın misyonu kısaca “Genç-
lerin değişim deneyimlerinin gelişti-
rilmesi için; EEMA Bölgesi ve tüm 

dünyadaki Rotaryenlerin bir araya 
gelmesini sağlayarak; bilgilerini pay-
laşmaları, değişim programlarından 
kaynaklanan sorunları görüşmek ve 
Gençlik Değişim programının geliş-
tirilmesi ve yeni imkanlar yaratılma-
sı amacı ile, Rotary Gençlik Değişim 
programına da katkıda bulunmak 
üzere yıllık bir konferans düzenle-
yerek; ülkeler arası işbirliği ve dost-
luğun gelişimine katkıda bulunmak” 
şeklinde özetlenebilir. 

EEMA (Europe, Eastern 
Mediterranean, Africa) 
Uluslararası Rotary Gençlik 
Değişim Programının temel 
taşlarından biridir.

EEMA; Uluslarası Rotary’nin 

11 ve 20. zonlarında yer alan ülke-
leri kapsar. Kısacaca, EEMA Bölge-
si Portekiz’den Afganistan’a; Güney 
Afrika’dan İzlanda’ya kadar olan ül-
keleri, Avrupa ve Afrika kıtalarının 
tamamı ile Asya kıtasının  büyük bir 
kısmını kapsamaktadır. Bu ülkelerin 
Gençlik Değişim Komiteleri Ulus-
lararası Rotary’nin denetimine tabi-
dir ve değişim yapabilmek için U.R.
den sertifikasyon almak zorundadır. 
EEMA bölgesinde şu an itibariyle 32 
ülkeden toplam 88 bölge sertifikas-
yon alabilmiştir.  

Bugün itibariyle her yıl 9.000 ci-
varında genç Rotary’nin “Gençlik 
Değişim Programları” aracılığı ile  
80’den fazla ülkeye seyahat ediyorlar. 
Bu program sayesinde gençler, hayat 
boyu sürecek liderlik becerilerini ge-
liştiriyor; yeni bir lisan ve kültürü 
öğreniyor, dünyanın her köşesinden 
gençler ile yaşam boyu sürecek dost-
luklar kurarak dünya vatandaşı olma 

65. EEMA Konferansı Polonya’da yapıldı
Serdar Kelahmet 
İskenderun R.K.
2016-18 EEMA Başkanı
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yolunda emin adımlar ile yürüyorlar.
U.R.nin Gençlik Değişim Prog-

ramların, Rotary’nin birincil hedef-
lerinden olan barışa katkısı yadsına-
maz. Gençler aracılığı ile dünya barı-
şı sağlam temellere dayanacaktır. Bu 
düşünceden hareketle;

 65. EEMA Konferansı 08-10 Ey-
lül 2017 tarihleri arasında “PEACE, 
RESPONSIBILITY, LEADERS-
HIP” (Barış, Sorumluluk, Liderlik) 
sloganı ile Polonya’nın başkenti Var-
şova’da gerçekleştirildi. 

Bu konferansın ülkemiz Türki-
ye için önemli bir özelliği vardı. Ro-
tary çatısı altında 65 yıllık bir kuru-
luş olan EEMA’da ilk defa bir Türk 
Rotaryen başkan sıfatı ile kürsüde idi 

oturumları idare etti. 2014 yılında 
Oslo/Norveçte yapılan 62. EEMA 
Konferansında yapılan seçim ile;  
U.R. 2430 Bölge İskenderun Rotary 
Kulübü üyesi Serdar Kelahmet ola-
rak 2016-2018 dönemi için EEMA 
Başkanlığına seçildim ve 65. EEMA 
Konferansı başkanlık dönemimin ilk 
konferansı olarak gerçekleşti.

EEMA başkanları üye ülke tem-
silcilerinin EEMA konferansında 
yaptıkları gizli oylama ile seçilir. Se-
çilen Rotaryen 2 yıl Asbaşkanlık, 2 
yıl başkanlık ve 2 yıl geçmiş dönem 
başkanlığı olmak üzere toplam 6 yıl 
görev yapar; görev süresi içerisinde 
Rotary Konvansiyonu ve diğer ulus-
lararası konferanslarda EEMA ülke-

lerini temsil eder. 
EEMA, Uluslararası Rotary’nin 

içerisinde 65 yıllık bir geçmişe sahip 
ve EEMA Konferansı her yıl başka 
bir ülkede yapılmaktadır. Konferan-
sın yapılacağı ülke EEMA genel ku-
rulunda yapılan oylama ile seçilir. 
U.R. 2430 Bölge olarak 2012 yılında 
Budapeşte’de yapılan EEMA Konfe-
ransında aday olduk ve 2015 EEMA 
Konferansını ülkemizde düzenleme-
ye hak kazandık. 04-07 Eylül 2015 
tarihleri arasında muhteşem bir or-
ganizasyon ekibi ile Antalya’da ger-
çekleştirdiğimiz 63. EEMA Konfe-
ransında ev sahibi ülke Türkiye yö-
nünden konferans organizasyon baş-
kanı; uluslararası açıdan ise EEMA 

Polonya’nın Varşova Kentinde yapılan 65. EEMA Konferansının açılış oturumunda Polonya’nın ilk Cumhurbaşkanı, Nobel Barış Ödülü 
sahibi Lech Walesa Gençlik ve Barış üzerine bir konuşma yaptı. Walesa’ya teşekkür plaketi verildi. (Solda) 1997-2000 Dönemi EEMA 

Başkanı Werner Keller’e 83 yaşında sürpriz bir plaket takdim edildi. (Sağda)

EEMA Başkanı Serdar Kelahmet açılış oturumunda EEMA Bayrağını taşırken. İskenderun 
Rotary Kulübü üyesi Kelahmet konuşmasını yaparken. (yanda)
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Asbaşkanı sıfatı ile yer almak benim için büyük bir onur-
du.

65. EEMA Konferansı birçok açıdan hafızalardan si-
linmeyecek; ancak büyük bir keyifle dile getirmek zo-
rundayım ki dünyanın dört bir tarafındaki Rotaryen 
dostlarımız 2015 yılında Antalya’da gerçekleştirdiğimiz 
63.EEMA konferansının tüm zamanların en iyilerinden 
biri olduğunu da dillerinden düşürmüyorlar.

Uluslarası Rotary ç.atısı altında EEMA nın başarıla-
rının görülmesi üzerine  Latin Amerika ve Kuzey Ame-
rika’da benzer oluşumlar gelişme göstermeye başlamıştır. 
Bu çerçevede ortaya çıkan,  Breziya ve çevresindeki ülkeleri 
kapsayan ABIJ (Associação Brasileira de Intercâmbio de 
Jovens) henüz 8 yıllık bir geçmişe; NAYEN(North Ame-
rican Youth Exchange Network) ise 16 yıllık bir geçmişe 
sahip.

65 yıllık bir kuruluş olan EEMA’da ilk kez bir 
Türk Rotaryen başkan sıfatı ile oturumları 
idare etti. İskenderun Rotary Kulübü üyesi 
Serdar Kelahmet, 2016 - 2018 dönemi 
Başkanı sıfatıyla bu görevi üstlendi.

İkinci Dünya savaşında ve sonrasında  önemli acıla-
ra sahne olan bir şehir, Varşova’da gerçekleştirdiğimiz 
65.EEMA Konferansına 35 ülkeden 302 Rotaryen katıl-
dı. Açılış oturumunda dünya tarihini değiştiren karizma-
tik bir lider konuğumuzdu; Gençlik ve Barış üzerine bir 
konuşma yapan Nobel Barış ödülü sahibi ve özgür Polon-
ya’nın ilk Cumhurbaşkanı Sayın Lech Walesa konferansa 
ayrı bir anlam kazandırdı. 

1980 yılında Gdansk tersanesinde Sayın Lech Wale-
sa’nın liderliğinde başlayıp dünyamızın siyasi tarihini de-
ğiştiren dayanışma ve devrimin; domino etkisi yaratarak 

Sovyet Bloğunun dağılmasına yol açtığı hafızalarımızda 
taze anılar olarak hala yerini koruyor. İşte böyle bir lider 
ile aynı sahneyi paylaşıp onu misafir etme onurunu bana 
yaşatan Rotary’e büyük bir borcum olduğunu düşüyorum. 
Bu borcumu da EEMA başkanı sıfatı ile Gençlik Değişim 
programını bulunduğu yerden daha ileriye taşımakla ile 
bir nebze de olsa ödemeye başlayabildiğimi düşünüyorum.

Uluslararası Rotary’nin  65. EEMA Konferansına ilgisi 
en üst düzeyde idi ve U.R. Başkanı konferansta en üst dü-
zeyde temsil edildi. 

Dünya Gençlik Değişim Ekibi (Solda) .M. Lin(Taiwan),S.McEachan(Avustralya)-  Başkanlar, M.L.Ferraira(Brezilya), Paul Reagan 
(ABD),Serdar  Kelahmet(Türkiye) UR Gençlik Değişim Başkanı Bruce Goldsen (ABD), Ekki Musick, Mikael Ahlberg. Fransa’nın Deauville 

Kentinde yapılacak olan EEMA 2019’un promosyonunu yapan ekip de sahnedeydi (sağda) EEMA Bayrağı Fransa’ya teslim edildi. (üstte)

65. EEMA Konferansında en büyük teşekkür plaketi Anıttepe 
Rotary Kulübünden Orhan Uludağ’a verildi. 
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U.R. 2016-2018 Direktörlerinden ve aynı zamanda 
U.R. 2017-2018 Saymanı Mikael Ahlberg ve eşi Charlot-
te konferansımızın önemli konuklarındandı. Keza U.R. 
karargâhı Evanston’dan da önemli misafirlerimiz vardı. 
Sevgili dostlarımız R.I. Senior Specialist Youth Exchan-
ge/Youth Protection  Lidnsay Griswold ve R.I.Specialist 
Youth Exchange Carissa Coons deneyimlerini bizlerle 
paylaştılar. Bununla birlikte dünyanın değişik köşelerin-
den birçok geçmiş dönem direktörü ve gelecek dönem di-
rektörü ile guvernörler de konferansımızı onurlandırdılar.

EEMA konferanslarının en önemli özelliklerinden bi-
risi toplantıların tamamen  interaktif olmasıdır. Bu yıl bir 
adım daha ileriye giderek değişik bir teknik ile 1 Round 
Table,1 Konferans, 5 Open Forum ve 4 Workshop şeklin-
de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda konu başlıkları şu 
şekilde idi

Round Table : 
What are the goals of Youth Exchange (Gençlik Değişimin he-

defleri nelerdir)
Konferans : 
Cultural Differences (Kültürel Farklılıklar). Sunan: Dennis 

White Ph.D.
Open Forums : 
1- The first STEP to discover a New World (Kısa Dönem Gençlik 

Değişim)
2- YEAH-Youth Exchange Admisitration Hub ( Gençlik Deği-

şimde İletişim)
3- Crisis Management (Kriz Yönetimi)
4- Introverts-Extroverts (İçine kapanıklar - Dışa dönükler)
5-Why is the Youth Exchange is Important (Gençlik Değişim 

neden  önemlidir)
Workshops : 
1- Peace and Youth Exchange (Barış ve Gençlik Değişim)
2- Responsibility and Youth Exchange  (Sorumluluk  ve Gençlik 

Değişim)      
3- Leadership and Youth Exchange (Liderlik ve Gençlik Deği-

şim)
4- Service and Youth Exchange (Hizmet ve Gençlik Değişim)
Yoğun bir konferans programının ardından yapılan şe-

hir turu ve Polonyalı ünlü besteci Chopin’in eserlerinden 
oluşan bir seçkiyi, müzik uzmanları tarafından geleceğin 
büyük sanatçıları olarak seçilen özel yetenekli gençlerden 
dinlemek Rotaryen dostlarımızı oldukça memnun etti.Üs-
telik bu konser tarihi bir salonda  ve sadece Rotaryenler 
onuruna düzenlendi.

65. EEMA Konferansını başarı ile bitirmenin ardın-
dan çalışmalarımız aynı hızla devam ediyor. Tüm Rotar-
yen dostlarımızı bu güzel programa katılmaya davet edi-
yoruz.

66. EEMA Konferansı 14-17 Eylül 2018 tarihleri ara-

sında Fransa’da Deauville/Normandy‘de gerçekleştirile-
cek ve 2018 konferansının  sonunda EEMA Başkanlığını 
Sevgili Asbaşkanım Jakob Volther’e devredeceğim. Ancak 
EEMA’da süreklilik esastır.

2019’da Valencia/İspanya’da yapılacak olan 67. EEMA 
Konferansı; 2020’de Maasricht/ Hollanda’da  yapılacak 
olan 68.EEMA Konferansı için tüm ekip elbirliği ve uyum 
içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. 

Bu noktada bir Rotaryen dostuma özel olarak teşek-
kür etmek istiyorum; Sevgili Dostum Rtn. Orhan Uludağ 
ile EEMA çatısı altında yıllardan bu yana birlikte omuz 
omuza çalıştık ve halihazırda da çalışmaya  devam ediyo-
ruz. Sevgili Orhan Uludağ ile yıllardır ülkemizi büyük bir 
onur ile temsil ediyoruz. Örnek bir Rotaryen olan Sevgili 
Orhan Uludağ’a ve her zaman manevi desteklerini esirge-
meyen gerçek Rotaryen dostlarıma teşekkürlerimi sunu-
yorum.

Bizler Rotary’de kendinden önce hizmet etmek için 
yer aldık; içerisinde bulunduğumuz Rotary döneminde de  
“Rotary Fark Yaratır” düsturu ile hizmete devam ediyoruz.

Oscar Wilde’ın dediği gibi “Bir dostun üzüntüsünü her-
kes paylaşabilir. Ama bir dostun başarılarına içtenlikle sevin-
mek büyük bir ruh hasleti gerektirir.”

Tüm dostlarımızın başarılarının daim olması dileğiyle. 

Lech Walesa ve Gençlik Değişim Öğrencileri (üstte). Müzik 
uzmanları tarafından geleceğin büyük sanatçıları olarak seçilen 
özel yetenekli gençler, Chopin’in eserlerinden oluşan bir seçkiyi 

EEMA’ya katılanlara sundular. (altta)
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