
Masaki Haziran ayında beratlarını aldılar. Bu kulüplerin tümü-
nün Oyster Bay kulübü gibi dinamikliği ve canlılığı yanında, her 
biri farklı bir Rotary tecrübesi sunuyor. Rotary'de daha az temsil 
edilen grupları bünyeye katmak için de ilk kulüp başkanlarının 
tümü kadınlardan oluşmuş bulunuyor. 

Rotary'nin tüm alanlarında aktif olmak için Oyster Bay Ku-
lübü Tanzania'da St. Joseph Üniversitesinde bir Rotaract Kulü-
bü, Miono Lisesinde Interact kulübü ve altyapı ihtiyacı yüksek 
ve fakirleşmiş bir bölge olan Muungano'da da bir Toplum Birli-
ği oluşturdu. Kulüp burada anne sağlığı konusuna odaklanmayı 
amaçlıyor.

Yeni kulüplerden Sunset, kansere yakalanmış çocuklara yar-
dım eden bir kuruma gıda yardımı yaparken, Mbezi Rotary Ku-
lübü de bir ilköğretim okulunda 
projeler gerçekleştirdi. Kısa 
bir süre içinde anaoku-
lunda bir sınıf tamamen 
elden geçirilip yeni-
lendi ve okuldaki içme 
suyu sistemini iyileş-
tirmek  için filtreler 
takıldı. Mbezi Rotary 
kulübü başkanı George 
Lwakatare,  Dar es Salaam  
Oyster Bay Rotary Kulübünün 
sponsorluğunu yapmış olduğu  
bölgedeki diğer kulüpler gibi, 
kendi kulübünün de  yeni Ro-
taryenleri aralarına katarak 
genişlediklerini ve somut so-
nuçlar alan projeler geliştirdik-
lerini ifade ediyor.

KÜLTÜREL KAVŞAKLAR
Bir kıyı kenti olan ve Arapça'da anlamı "barış mekanı" olan Dar es Salaam, 

kozmopolit bir şehir ve dünyanın bir çok köşesinden, değişik dini inançları olan 
4 milyon kişiyi barındırıyor. Dar es Salaam Oyster Bay Rotary kulübü de birarada 
yaşamanın örnek bir tablosunu oluşturuyor. Üyeler yaklaşık 20 değişik ülke va-
tandaşı ve farklı görüş noktaları sahibi. Kulübün başarı dolu bir geçmişi ve proje-
lerle dolu bir ajandası var.   

Ülkesinde gittikçe azalan Rotaryen sayısından rahatsız olan 
2018-19 dönemi guvernörü Sharmila Bhatt, yeni üye kazanmak 
için yukarıdan aşağıya bir yöntem uyguladı. Tanzanya ve Ugan-
da'nın 9211. bölgesinde, uzun yıllar boyunca büyüme sadece 
Uganda'da gerçekleşiyordu. Tanzanya ise büyük potansiyeli ile 
uyuyan bir dev görünümünde idi. Guvernör, bölgedeki insanları 
harekete geçiren özel temsilcileri atayıp, iki üyelik semineri ve 
eğitim oturumlarının gerçekleşmesi  sonrası bir anda durumda 
bir hareketlenme görülmeye başlandı.

Bölge eğitim semineri ekibinden esinlenen ve Oyter Bay Ro-
tary kulübünün o günlerde gelecek dönem başkanı olan Vikash 
Shah, oluşturduğu cüretkar bir planı şöyle anlatıyor: "Beş  yeni 
kulüp oluşturma fikrini düşündüm ve neden olmasın dedim. Dar 
büyük bir şehir ve Rotary'den haberi olmayan bir çok insan var. 
Benim hedefim de bu insanlar oldu. Kulüpteki arkadaşlarım be-
nim çıldırdığımı zannettiler ama girişimimi de onaylamaya ha-
zırdılar ve onayladılar."

Bhat, Shah'ın fon yaratma ve kulüp üyelerini vizyonu doğrul-
tusunda ikna etme becerisini "Sadece hedefl eri vardı" diyerek 
alkışlıyor. Shah yeni kulüp kurmak için dört Rotaryeni görev-
lendirdi ve kendisi de bir e-kulüp kurma görevini üstlendi. Ocak 
ayında, Uluslararası Rotary Dar es Salaam City, Dar es Salaam 
Mbezi Beach ve Dar es Salaam Sunset Rotary kulüplerini onay-
ladı. Bu sonuncu kulüp dikkat çekici bir şekilde 43 üye ile kurulu-
şunu gerçekleştirdi. Dar es Salaam Peninsula ve Rotary e-kulüp 

Üstte: Oyster Bay kulübü her 
yıl fon yaratmak için keçi 

yarışması düzenliyor. Altta: 
Girişimin öncüleri Shah ve 

Bhatt bir kulüp toplantısında.

Çokluk nerede 
mutluluk orada
Dar es Salaam Rotary Kulübü, 
Oyster Bay, Tanzanya 

YENİ YÖNTEM:
Şehirdeki erişimini genişletmek için, Oyter Bay kulübü bir kulüp 

değil, e-kulüp de dahil olmak üzere beş kulübün sponsoru oldu. Dört 
yeni yerdeki kulüpler, yemeksiz akşam toplantısı yaparak üyelerin 
programlarını daha düşük bir bütçe ile ayarlamalarını sağlıyor. 
(Ana kulüp üyeliği yıllık 600 $ iken, bu kulüplerinki 230$.) Kulüplere 
başlangıcından itibaren hizmet kavramını aşılamak amacıyla, 
deneme süresinde bir proje ele almaları da şart koşuldu. 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Kuruluş: 2009
Başlangıç üye sayısı: 24

Üye sayısı: 64

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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lüp benim için bir çözüm oldu." Kulüp toplantılarına Asya ve 
ABD'den de katılım olması, Del Gatto'nun Rotary'nin bölgesel 
esintisini takdir etmesini sağlarken, onu yeni fikirler ve yak-
laşımlarla da tanıştırmış.
Italy South toplantıları bir video konferans platformu üzerin-
den yürütülüyor ve kulüp üyeleri yoğun programlarına top-
lantıyı katmak için birkaç işi birden yürütüyorlar. 
Kulübün gurur duyduğu noktalardan biri kariyer yerleştir-
meleri. Kulüp 28 yaş altında olan ve kariyer fırsatını kaçıra-
bilecek gençleri firmalarla buluşturup onlara 3 aylık staj yap-
ma imkanı tanıyor. Bunlar mühendis, avukat ya da iktisatçı 
olabiliyor. Kulüp bu yöntemi Rotary değerlerini  dünyada yay-
gınlaştırmanın bir yolu olarak görüyor. "Yaşamlarında ne ya-
parlarsa yapsınlar, iyi bir şey yapacaklardır" cümlesi kulübün 
sloganı olmuş.
Del Gatto, "Bilgilerinin ve yurt dışında yaşamanın, hatta baş-
ka bir ülkede Rotaryen olmayı öğrenmek, kulübün yaşamını 
maksimize edip projelerin de verimliliğini arttırıyor. Yüzyü-
ze ya da çevrimiçi toplantılarda kendimizi sanki hiç ülkemiz-
den ayrılmamış gibi hissediyoruz" diyor.

❑❑❑

SANAL TOPLUM
Başlangıçta dünyayı dolaşan İtalyanlar için çevrimiçi ve bireysel olarak birara-

ya gelme noktası şeklinde tasarlanan İtalya'nın South 2100 Rotary e-kulübü, başka 
ülkelerden de üye alarak kapsamını genişletiyor. Uluslararası çalışma tecrübeleri sa-
yesinde de geliştirdikleri ilişkiler, kulübün çok özel bir "işe yerleştirme" projesini baş-
latıp, genç profesyonelleri Avrupa'daki boşta bulunan pozisyonlara yerleştirmelerini 
beraberinde getirdi. 

 
Giovanni Sconomoglio, uluslararası düşünen ama kuruldu-
ğu yere de özel bir bağlılığı olan bir Rotary kulübünü düşle-
mişti. Uluslararası Hukuk konusunda uzman olan ve o sıralar 
Napoli Nord Est Rotary kulübü üyesi olan Sconomoglio, dü-
şüncesini bir e-kulüp ile gerçekleştirebileceği kanısına vardı. 
İtalya'da e-kulüp öncülüğünü yapan 5450. bölgeden e-kulüp 
one'ın da desteği ile Sconomoglio özellikle profesyonel ilişki-
leri olduğu kişiler ve arkadaşlarını bir grup olarak toplamış. 
Yurt dışında yaşayan ve İngilizce konuşan İtalyanlarla tema-
sa geçmiş. İngilizce'nin kulübün resmi dili olmamasına rağ-
men üyelerin İngilizce konuşmalarının faydalı olacağı ve İn-
gilizce konuşan bir ziyaretçi ile daha iyi iletişim kurabilecek-
lerini düşünmüş.  
Yılın bir çok ayını Hong Kong'da geçiren  danışman ve giri-
şimci kulüp üyesi Claudio De Luca, Sconomoglio'nun bu niş 
grubu biraraya getirmiş olmasını takdirle karşılıyor. Küresel 
iş dünyası liderleri ve dünya sorunları ile ilgili kişileri bira-
raya getirip bir e-kulüp oluşturmak ve yaşamları gereği adeta 

bir göçebe hayatı yaşayan insanların 
biraraya gelmesini, De Luca 

yetenek ve bilginin ülke-
ye tekrar geri dönmesi 

olarak tanımlıyor. 
Kudüs'te çalışan bir 
gazeteci olan Nel-
lo Del Gatto da aynı 
fikirde: "Doğdu-

ğum şehirle bir şe-
kilde irtibat kurmak 

istiyordum. Sürekli se-
yahat ettiğim için e-ku-

Kulüp toplantıları muhabbet dolu atmosferde yapılıyor(üstte); 
Üyeler engelliler için yelken programı düzenliyorlar (altta)

Dostlar arasında
Italy South 2100 e- Rotary Kulübü, İtalya

YENİ YÖNTEM:
Yaklaşık üyelerin 25'i toplantılara dostları ve aileleri ile bizzat katılıyor, 

diğerleri ise Zoom video konferans platformunu kullanarak iştirak ediyor. 
Sadece üyelerin katılabildiği bir tartışma tahtasının olduğu elektronik 
bağlantı sistemi sayesinde hareketli konuşmaların yanı sıra dünyanın 
başka köşelerinden katılan üyeler de bir anlamda kendilerini evlerinde 

Kulubünüz kendini yeniden yaratmak için ne yapıyor? 
club.innovations@rotary.org'a mail atın

Berat tarihi: 2015
Başlangıç üye sayısı: 25
Bugünkü üye sayısı: 46

YENİ KULÜP YÖNTEMLERİ
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