
Rotaract 50. yılında
Rotary’nin gençlik programı-

nın temelini teşkil eden Ro-
taract bundan 50 yıl önce 

13 Mart 1968’de North Charlotte 
Carolina kulübünün kurulmasıyla 
faaliyete başladı. 

Ancak daha önce, 1935 yılında 
Paul Harris Avustralya’da Rotary 
prensiplerini temel alan bir organi-
zasyona rastlamıştı. 1950’li yıllarda 
değişik isimler altında Rotary kulüp-
leri bir çok gençlik kulüplerine spon-
sorluk yapmakta idiler. Bunların 
faal olanlarından bazıları Avrupa’da 
“Paul Harris Circles”, bazı Amerikan 
Üniversitelerinde de “Rotors” olarak 
adlandırılmaktaydı.

1965 yılına gelindiğinde bu tür 
organizasyonların sayısı, özellikle de 
Uluslararası Rotary’nin 1962 yılında 
başlattığı “Interact” programı sonra-
sı hızla artmaya başlamıştı. Bir çok 
Interaktör, yaş sınırlarını geçtikten 
sonra “Senior Interact” adı altında ku-
lüpler kurmaya başlamışlardı.

Uluslararası Rotary’nin yeni 
programının adı “Rotary” ve “Action” 
kelimelerinden oluşan “Rotaract” ola-
rak belirlendi. Programın amacı ise 
“topluma hizmet yoluyla liderlik geliş-
tirmek ve sorumlu yurttaşlık oluştur-
mak” şeklinde ifade edilmişti.

North Carlotte Rotaract kulübü-
nün kurulmasından sonra da Rotary 
bazlı gençlik kulüplerinin bir çoğu 

adlarını değiştirerek Rotaract kulü-
bü oldular.

1990’lı yıllara gelindiğinde Rota-
raktörler Avrupa, Avustralya ve Gü-
ney Amerika’da Çoklu Bölge Orga-
nizasyonları oluşturarak Rotaract’ı 
uluslararası seviyeye taşıdılar. 

Bugün ise 184 ülkede 10.859 ku-
lüpte 249.757 Rotaraktör faaliyet 
gösteriyor.
Rotaract Nedir?

Rotaract Rotary’nin sponsorlu-
ğunu yaptığı ve 18-30 yaş arasındaki 
genç erkek ve kadınların üye olduğu 
bir hizmet kulübüdür. Rotary üyeliği 
için henüz hazır olmayan gençlerin, 
Rotary ailesine katılma ve topluma 
ve dünyaya Rotary idealleri doğrul-
tusunda hizmet imkanı yaratan bir  
ailedir Rotaract. Rotaract, üyelerinin 
liderlik yeteneklerinin gelişmesine, 
kariyerlerinin oluşmasına, toplum ve 
uluslararası hizmet yolunda iyi dost-
luklar ulaşmasına ve bunu eğlenerek 
yapmalarına olanak sunmaktadır.

Bir çok Rotaract kulübü ayda iki 
kez toplanmakta, bunlardan birisi-
ni iş toplantısı, diğerini ise bir sosyal 
aktivite olarak organize etmektedir-
ler. Kulüpler ayrıca hizmet projeleri 

ve düzenledikleri aktivitelerin gerek-
tirdiği toplantıları da yaparlar. 

Rotaract kulüpleri yerel ve ulusla-
rarası seviyede ister Rotary kulüple-
riyle beraber, isterlerse de kendi baş-
larına hizmet projesi yapabilirler.

Toplum ve Okul Tabanlı kulüpler
İki tür Rotaract kulübü bulun-

maktadır. Toplum tabanlı ve üniver-
site tabanlı. Üniversite tabanlı kulüp-
lerin yapılarında potansiyel üyelerin 
bulunduğu bir ortam yer almaktadır. 
Bu kulüpler genel olarak akademik 
yılın içinde toplanmakta, yaz tatili 
akademik programların süreleri ile 
ilgili olarak da üyelerini muhafaza 
etmekte zorluk çekmekte ve hizmet 
faaliyetlerinde de kısıtlamalarla kar-
şılaşabilmektedirler. 

Toplum tabanlı Rotaract kulüp-
leri ise yıl boyunca aktif olup, o yaş 
grubundaki gençlerin yer değiştirme 
olanaklarının yüksek olması nede-
niyle üyelerini birarada tutmada zor-
lanabilmektedirler. 

UR Gelecek Dönem Başkanı Bar-
ry Rassin “Rotaract, Rotary’nin gizli si-
lahıdır” diyerek Rotary’nin bu konuya 
verdiği önemi göstermektedir. Diğer 
bir deyimle “Rotary’nin geleceği Rota-
ract’tır” derken, Başkan Ian Riseley de 
Rotaraktörlerin Rotary’nin geleceğini 
kurmada oynayacakları önemli rolü 
de vurgulamış olmakta.
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