
-5 Aralık 2021 tarihlerinde
İznik Zeytin Bahçesi Oteli’nde
2440. Bölge’nin Ev
sahipliğiyle yapılan Ulusal
Danışma Kurulu 2021
Toplantısını Bursa Gökdere
Rotary Kulübü çok başarılı bir

şekilde organize etti.
Her üç Bölgeden toplam 22 GDG, DG,

GLDG ve GLDGA’nın hazır bulunduğu
toplantıda katılımcılar (Alfabetik sıra ile)
Ahmet Gürmeriç 2440, Alaeddin
Demircioğlu 2440, Altan Arslan 2430,
Ayda Özeren 2440, Emre Öztürk 2430,
Ertan Soydan 2440, Fatih Saraçoğlu
2420, Gülperi Gürpınar 2420, Güneş
Ertaş 2440, Hasan Akbayrak 2420, İsmail
Rodoplu 2440, Kemal Ketrez 2430, Malik
Aviral 2430, Mehmet Altay 2420, Mert
Korur 2440, Murat Öz 2430, Nedim Atilla
2440, Nezih Bayındır 2420, Serdar
Durusüt 2440, Suat Baysan 2420 ve
GDD Şafak Alpay 2420 tarihi İznik
Kentinde çok güzel bir hafta sonu
geçirdiler.

4 Aralık 2021 günü saat 13:30’da
başlayan birinci oturumda öncelikle
Ulusal Danışma Kurulu’na ilk kez katılan
GLDGA’larımız olarak 2420. Bölgeden
Mehmet Altay ve 2440. Bölgeden Ayda
Özeren ile GLDGAA ‘mız 2440. Bölgeden

Mert Korur kendilerini tanıttı. Daha sonra
2022-23 dönemi GLDG’lerimiz 2420.
Bölgeden Suat Baysan, 2430. Bölgeden
Emre Öztürk ve 2440. Bölgeden Serdar
Durusüt dönemlerine ilişkin
hazırlıklarından, planlarından ve
projelerinden bahsetti.

İçinde bulunduğumuz 2021-22 Dönemi
Guvernörlerimiz 2420. Bölgeden Gülperi
Gülpınar, 2430. Bölgeden Kemal Ketrez
ve 2440. Bölgeden Nedim Atilla
Bölgelerindeki kulüp ve üye sayılarına ait
gelişmeleri, dönemlerinin projelerini ve
Rotary Vakfı çalışmalarını anlattılar.

Kısa bir aranın ardından saat 16:30’da
başlayan ikinci oturumda ise GDG Malik
Aviral “Genç Profesyonelleri Rotary’ne
nasıl kazandırırız?” sunumunu
gerçekleştirdi. Bu kişilerin Rotary’den
beklentilerinin Rotaryen deneyimlerine
karşı duyulan istek, kendi kariyer yollarını
belirlemek ve yeni profesyonel bağlantılar
kurmak olduğunu ifade etti. Rotary’de 40
yaş altı genç profesyonellerin ağırlığının
%5 olduğunu ifade eden GDG Aviral
dikkatini çekmek ve üye olarak kazanmak
istediğimiz bu kitlenin tercihlerini
öğrenmemiz gerektiğini; bu tercihlere
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göre kulüplerimize, etkinliklerimize ve
projelerimize dahil etmemizin daha
isabetli olacağını vurguladı.

Sonrasında GDD Şafak Alpay
Rotary’nin Geleceği “Shaping Rotary’s
Future” çalışmaları ile ilgili kapsamlı bilgi
verdi. Bu değişimin Rotaryen –
Rotaraktör ve Rotary dışı katılımcılarla
tabandan başlayacağını, Rotary’yi daha
esnek ve daha verimli hale getirerek
üyelikte genişleme ve iletişim kalitesinin
artırılacağının hedeflendiğini belirtti.
Liderlik ve kişisel gelişimin önem
kazanacağını; karar alma
mekanizmalarında görev isteyen yeni
gönüllüler için yapının kolaylaştırılacağını
ve liderlerin üzerinde bulunan idari
yükümlülükleri azaltma yoluna gidilmek
istendiğinin altını çizdi. Bu değişimlere
Türkiye Rotary’sinin hazır olabilmesi için
komitelerin kurulabileceğini, bu
çalışmalar için bölgelerde hazırlıklı
olunmasının her üç bölge için de avantaj
olacağını belirtti. Rotary’nin geleceğini
belirlemek için proaktif olunması
gerektiğinin altını çizdi. Türkiye
Rotary’sinin Uluslararası camiada daha
etkin olmasını yürekten dilediğini,

alınacak kararlarda Türk Rotaryenlerin
payının ve katkısının daha çok olmasını
istediğini belirtti.

İlk gün oturumları tamamlandığından
toplantıya ertesi sabah devam edilmek
üzere ara verildi.

Ertesi gün yani 5 Aralık 2021 saat
10:00’da başlayan üçüncü oturumda ilk
olarak GDG Altan Arslan “Kurumsal
İletişim’de nerdeyiz?” başlığıyla ilgili
Ulusal Danışma Kurulu’nu bilgilendirdi.
Görsel ve işitsel yeknesaklık ile ilgili bir
çok toplantı yapıldığını, aynı dili
konuşmanın ve bir terimlerin kullanılması
ile ilgili ciddi ilerlemeler kaydedildiğini
bildirdi. “İlham Veren Hikayeler” ile
yapılan çevrimiçi toplantısına da ilginin
yüksek olduğunu ifade etti. GDG Fatih
Saraçoğlu ve GDG Güneş Ertaş
Rotary’de Kurumsal İletişim ile ilgili
geçmişten ve günümüzden verdikleri
örneklerle tecrübelerini aktardılar. Sosyal
Medyada “çöp” ve “sahte” hesaplarla
ciddi mesai harcandığını, bu mücadelenin
üç bölge tarafından koordineli olarak
yapılması gerektiğini vurguladı. GLDG
Suat Baysan’ın tescilli hesap edinimi ile
ilgili araştırmalar yaptığını, Bilgi
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Ünivesitesi ile görüşüldüğünü iletti.
Bu konuşmaların ardından UDK bu

konuda yapılması gerekenler için şöyle bir
karar aldı. “Dönem Guvernörlerinin “sahte”
ve çoklu çöp hesapların kapatılması ile
ilgili kurdukları komitenin daha aktif
çalışmasına, mücadelenin üç bölge
koordinasyonunda ilerlemesine ve gelecek
sene UDK’sında GLD’lerimiz Suat Baysan,
Emre Öztürk ve Serdar Durusüt’ün bu
mücadele sonuçları ile ilgili geri bildirim
verilmesine karar verilmiştir.

Devamında söz alan GDD Şafak Alpay,
“Çevrimiçi Toplantıların varlığıyla gerek
kurum içi gerek kurum dışı çok değerli
konuşmacılar ağırlanıyor. Bu toplantıların
halka açık olması konusunda farklı
görüşler belirtildi ancak bu değerli
konuşmacıların öncelikle kendi içimizde
duyurulması ve yaklaşık 6000 Rotaryenin
bu toplantılara katılımının teşvik edilmesi,
özendirilmesi lazım, öncelikle de iç

iletişimin geliştirilmesi için çalışmamız
gerekiyor” dedi.

Konuşmalarda Rotaryenlerin ne kadar
dijital olduğunun belirlenmesi gerektiği
ifade edildi. Demografik özelliklerin önemli
olduğunu, bu özelliklere göre her bölgenin
iç iletişimi geliştirmek için bir stratejik plan
geliştirmesi ve bir sonraki UDK’da başarı
hikâyelerinin paylaşılması istendi. GDD
Şafak Alpay her guvernörün bir bloğu
olmasını önerdi. Böylece blog istatistikleri
ile iletişimin takip edilebileceği, UR’de
bunun denendiğini belirtti. Ravi
Ravindran’ın bu iletişimi Twitter aracılığı ile
kurduğundan bahsetti.

GDG Hasan Akbayrak “Diversity, Equity,
Inclusion” bildirgesinin Türkçeye çevirisinin
yeniden ele alınarak gözden geçirilmesini
istedi.

GDG Güneş Ertaş Dijital Kampüs ile
ilgili geri bildirimde bulundu. Rotary
camiasının ilgisinin artırılmasını diledi.
Gerekirse kulüplerin profesyonel destek
kullanarak bir basın danışmanı ile
çalışabileceğini önerdi.

GDG Murat Öz Ankara Beysukent
Rotary Kulübü’nün kuruluş ve gelişme
evrelerinden bahsederek tecrübelerini
aktardı. Rotaraktörlerin ve Rotaryen
olmayanların dahil edilmesinin süreçlerde
çok etkin olduğunu, Beysukent RK
örneğinden yola çıkarak bir modelleme
yapılabileceğini anlattı.

GDG Nezih Bayındır Rotary Dergisi
hakkında genel bir bilgi verdi. Yapının
değişmesi ile okunurluğun arttığını ifade
etti. Üç bölgenin de eşit sayfaları
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olduğunu, bu sayfaların dolu dolu olması
için üç bölgenin de haberlerini, etkinliklerini
derleyerek bilgi aktarımı yapılmasını istedi.

Üçüncü ve son oturumun ardından
Dilek ve Temenniler kısmına geçildi. Bu
bölümde bir öneri verildi. Öneri’ye konusu
“Ulusal Danışma Kurulu’nun çalışma
prensipleri ile ilgili bir yönetmelik olduğu,
bu yönetmeliğe uygun hareket edilmesi ve
takviminin bir düzene sokulması” şeklinde
idi. Oylanan bu öneri sonucunda “Ulusal
Danışma Kurulu’nun Uluslararası
Toplantıların (Enstitü) akabinde en az 15
gün sonra olması ve Kasım-Aralık ayları
içerisinde yapılmasına” OYBİRLİĞİ İLE
karar verildi.

Bir sonraki toplantının 2420. Bölgenin
koordinasyonunda GLDG Suat Baysan
tarafından organize edileceği duyuruldu.

Ardından geçilen Dilek ve Temenniler
bölümünde ise “En son yapılan Prag
Enstitüsü’ne Türk Rotaryenlerinin katılımı
ne yazık ki kolaylaştırıcı olmadı. Bu
nedenle önümüzdeki yıl Larnaka’da
yapılacak Enstitü için Türkiye’den
katılacak Rotaryenlere yönelik özel vize
alınması garantisinin istenmesi ve
yapılacak yolculuğun kolaylıkla
ulaşılabilecek şekilde organize edilmesinin
talep edilmesinin yerinde olacağı
vurgulandı. Burada doğabilecek
maliyetlerin katılımcılar arasında eşitsizlik
yaratmamasının gerektiğinin altı çizildi.
Türk Rotaryenleri olarak bu organizasyona
makul şartların sağlanması durumunda
büyük bir coşkuyla katılınılacağının”
belirtilmesi istendi.

Bir diğer temenni ise GDD Şafak
Alpay’dan “2024 Enstitüsü’nün Türkiye’de
yapılması için her üç bölgenin ortak isteği
ve kararı olması durumunda kendisinin bu
konuya destek olacağı” şeklinde geldi.

Sonuç olarak UDK Toplantısının genel
değerlendirmesi olarak bu buluşmanın:
� Bilgi paylaşımlarının çok etkileyici ve
Rotary’nin doya doya konuşulduğu bir
gündeminin olmasından son derece mutlu
olunduğu;
� Türk Rotary’sinin tartışılacağı ve ileriye
taşınacağı yerin Ulusal Danışma Kurulu
olduğu stratejik yaklaşımlarımızın bu
toplantıyla şekil bulduğu ifade edildi.
Son olarak da düzenlenen bu
organizasyon için Bursa Gökdere Rotary
Kulübü’ne ve 2440. Bölge Dönem
Guvernörü Nedim Atilla ve eşi Füsun’a
teşekkür edildi. Bir sonraki UDK
Toplantısında buluşmak üzere toplantı
kapatıldı.

ROTARY DERGİSİKASIM-ARALIK 2021 13




