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EDİTÖR’
DEN
Rtc. Gözde KAYA
2021-2022 Dönemi Rotavizyon Koordinatörü

Değerli Rotaractör Dostlarım,
Fırsatlar yarattığımız bir dönemi geri
de bırakırken Hizmetlerimizle Hayatları
Değiştireceğimiz yeni dönemin heyecanını
sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Rotavizyonu bu dönemki
koordinatörü olarak sizlerle çok keyifli bir
dönem geçirmeyi, Rotavizyonu daha eğlenceli
ve ilgi çekici hala getirmeyi hedefliyorum.
İlk sayıda her dönem olduğu gibi UR
Başkanı Shektar Mehta, Guvernörümüz
Nedim Atilla ve Rotaract Komitesi Başkanı
Sedat
Haacıarifoğlu’nun
özgeçmişlerine
ulaşabilirsiniz. Bölge Rotaract Temsilcimiz
Melis Uzşen’in ve koordinatörlerimizin dönem
başı mesajları ve 2440. Bölge Görevlileri ve bu
dönem başkanlarını tanıtımı ile devam eden
sayımızdabu dönem Guvernörümüzün önem
verdiği ‘Gerçek Gıda’ konusuna da değindik.
Rotavizyon’un vazgeçilmezi kulüp haberlerini
siz değerli okurlarımıza sunuyoruz.
Aramıza katılan Bodrum Rotaract Kulübüne
hoşgeldin derken yeni dönemin herkes için
keyifli geçmesi dileğiyle...
Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim
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20 21-20 22 D Ö NEMİ
ULUSLA RA RA SI ROTA RY
BA ŞKA NI
Shektar MEHTA
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar West Bengal, Hindistan

Muhasebeci olan Mehta, kurduğu gayrimenkul geliştirme şirketi
Skyline Group’un başkanıdır. Aynı zamanda Kanada merkezli bir
organizasyon olan Operation Eyesight Universal’ın (Hindistan)
direktörüdür.
Mehta, Rotray’nin afet müdahalelerinde aktif olarak yer almıştır
ve Birleşik Krallık’ta ShelterBox’ın bir mütevelli heyeti üyesidir.
2004’teki Hint Okyanusu tsunamisinden sonra, felaketten
etkilenen aileler için yaklaşık 500 ev inşa edilmesine yardım
etmiştir.

Güney Asya’da 1500’den fazla hayat değiştiren kalp ameliyatı
gerçekleştiren bir programa öncülük etti. Aynı zamanda
Hindistan’da okuryazarlığı teşvik eden ve binlerce okula ulaşan
TEACH Programının mimarıdır.
1984’ten beri Rotary üyesi olan Mehta, Rotary’ye çeşitli
komitelerin direktörü, üyesi veya başkanı, bölge koordinatörü,
eğitim lideri, Rotary Vakfı Teknik Danışmanlar Kadrosu üyesi ve
bölge guvernörü olarak hizmet vermiştir. Aynı zamanda Rotary
Vakfı’nın (Hindistan) başkanıdır.
Mehta, Rotary’nin Kendinden Önce Hizmet Ödülünü ve Rotary
Vakfı’nın Değerli Hizmet Ödülü ve Seçkin Hizmet Ödüllerini aldı.
O ve eşi Rashi, Büyük Bağışçılar ve Bequest Derneği üyeleridir.

Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim
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20 2 1 - 2 0 2 2 DÖN EMİ
UR 2 4 40 . BÖLGE
G U V E R NÖRÜ
A. Nedim ATİLLA
Eşi Füsun ATİLLA
Göztepe Rotary Kulübü

Gazeteci- Yazar- Sanat Tarihçi, Karşıyaka İzmir Doğumlu
Milliyet, Günaydın, Sabah-Yeni Asır, Akşam gazetelerinde
muhabir, istihbarat şefi, haber koordinatörü, yazı işleri müdürü,
yayın koordinatörü, İzmir bölge temsilcisi, yazar olarak çalıştı.
Ege TV’de Rotamız Lezzet, Haftalık, Söz Meclisten İçeri
programlarını hazırlayıp sundu.

Halen çeşitli dergi ve portallerde haber portalinde yazarlığını
sürdürmektedir.
Senaryosunu yazdığı 3, yönetmenliğini yaptığı 2 belgesel çeşitli
yarışmalarda ödül almıştır.
Yayınlanmış kitaplarının sayısı 30’u aşmıştır.
2002’den beri görev yapan tüm guvernörlerle çeşitli komitelerde
çalıştı. 12 guvernörün Halkla İlişkiler Komite Başkanlığını yaptı, 2
dönem Kültür Sanat Komite Başkanlığı yaptı. Guvernör Yardımcısı
ve Bölge Sekreteri olarak da çalıştı.
Sivil Toplumda başka görevleri de var: Slow Food Hareketi Türkiye
Kurucu Lideri- 2006- Halen, Türkiye Mutfak Dostları Derneği
Başkan Yardımcısı- 2008-Halen, Chain de Rotisseurie- İzmir
Başkan Yardımcısı- 2011- Halen, İzmir Arkeoloji Kulübü Kurucu
Başkanı (1992-2002), Ege Mutfağını Yaşatma Derneği Kurucu YK
üyesi (1994-1998), Metropolis Medoder YK üyesi (2004-2006)
Emekli akademisyen Füsun ile evlidir.

Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim
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20 21-20 22 D Ö NEMİ
UR 24 40 . BÖ LGE
ROTA RAC T KO Mİ T ESİ
EŞ BA ŞKA NI
Sedat HACIARİFOĞLU
Buca Rotary Kulübü
1982 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1991 yılında kurduğu İdeal Yapı Şirketi’nden genel müdür olarak görev
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibidir.
Sayman, Sekreter ve Asbaşkan olarak görev aldığı Buca Rotary
Kulübü’nün 2003-2004 ve 2017-2018 Dönemi Başkanıdır, 2017-2018
Döneminde Guvernör Yardımcılığı, 2019-2020 Döneminde Rotaract
Komitesi eş başkanlığı yapmıştır.
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20 2 1 - 2 0 2 2 DÖN EMİ
UR 2 4 40 . BÖLGE
ROTAR ACT TEMSİLCİSİ
Melis UZŞEN
İzmir Rotaract Kulübü

Değerli dostlarım,
Yepyeni bir döneme başlıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz!
Sizlerin de bildiği gibi her yıl 1 Temmuz’da yeni hedeflerimiz
ve umutlarımızla bir yolculuğa çıkıyoruz. Başladığımız
yeni dönemimiz sizlerin emekleri ile topluma umut ışığı
olmaya devam edecek, birbirinden güzel dostluklarımız ile
güzelleşmeye ve güçlenmeye devam edecektir.
İnanıyorum ki bütün üyelerimizin hayallerini gerçekleştirerek
topluma fayda sağladığı bir yıl geçireceğiz. Barış ve
anlaşmazlıklar üzerinde çalışacak, anne ve çocuk sağlığı,
temel eğitim ve okuryazarlık, hastalıkların önlenmesi ve
tedavi, su ve hijyen, ekonomik ve toplumsal gelişim ve
çevre başta olmak üzere birçok alanda eşi benzeri olmayan
projelere imza atacaksınız. Projelerinizi gerçekleştirirken
dostluğunuzu pekiştirecek yeni dostlar kazanacak ve mesleki
olarak kendinizi hep bir adım ileri taşıyacaksınız. 2440. Bölge
Rotaractörleri olarak yapacağınız projelerle hem ülkemizde
hem de Dünya’da birçok kişiye örnek olacaksınız.
Uluslararası Rotary Başkanımız Shekhar Mehta ve
2440. Bölge Guvernörümüz Nedim Atilla ile birlikte 365
gün sürecek bu keyifli yolculukta, toplumumuza fayda
sağlayacak, yeni dostluklar edinecek, var olan dostluklarımızı
pekiştirecek, ülkemizi her yerde en iyi şekilde temsil etmeye
çalışacak ve hayatları değiştireceğiz. Hizmetlerimiz ile
hayatları değiştirirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
ışığında, barış temelli, sevgiye dayanan, coşkulu projelerimiz
ve etkinliklerimiz ile herkese örnek olmalıyız.
Fırsatlar yarattığımız dönemimizin ardından, bölgemizde yer
alan 41 kulübümüz, 670 üyemiz ve 500’ü aşkın misafir üyemiz
ile birlikte büyük ve güçlü bir aile olarak hizmetlerimizle
hayatları değiştirmeye hazırız!
Sevgilerle...

Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim

7

2021-2022 Dönemi

Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim

8

Böl g e Saymanı

Ruti POLİTİ

Ku lü p le r d e n Sor uml u
Böl g e Se kr e te r i

Berke ERGÜVEN

Ana Komi te l e r d e n S or uml u
Böl g e Se kr e te r i

Tolgahan SUMMAK

P r o g r aml ar d an S or uml u
Böl g e Se kr e te r i

Ozan KARAKAYA
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1. Gr u p BRT Yar d ı mc ı s ı

Görkem ARSLAN

2 . Gr up BRT Yar d ı mc ı s ı

Ceren DORUK

3. G r u p BRT Yar d ı mc ı s ı

Elif PULAT

4 . G r up BRT Yar d ı mc ı s ı

Erce Alara TÜRKÖZ
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5 . G r up BRT Yar d ı mc ı s ı

Sedef YILDIRIM

6. Gr up BRT Yar d ı mc ı s ı

Ozan ARTAGAN

7. Gr up BRT Yar d ı mc ı s ı

Erhan UĞURLUKOL

8 . G r u p BRT Yar d ı mc ı s ı

Hilmicem TUTULMAZ
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9. Gr up BRT Yar d ı mc ı s ı

Kemal TETİK

Ku lü p Hi zme t l e r i P r oj e le r i v e
Ü y e l i k Ge l i ş t i r me Koor d i natör ü

Mercan ÇAVUŞOĞLU

To pl u m Hi zme t l e r i v e
P r o j e le r i Koor d i natör ü

Sedef SAĞLAM

U l u sl a r ar as ı Hi zme t l e r ve
P r o j e le r i Koor d i natör ü

Güzin ERDOĞAN
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Ku r u m s al Tanı t ı m ve
Di ji ta l Me d ya Koor d i natör ü

Yağmur İREZ

M e sl ek Hi zme t l e r i ve
P r o j e le r i Koor d i natör ü

Taylan ERBAY

Rota v i zyon Koor d i natör ü

Gözde KAYA

Rota r ac t A kad e mi
Ko or di natör ü

Esin BEYAZ
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Böl g e s e l Or gani zas y onl ar ve
Rota r y İl i ş ki l e r i Koor d i natör ü

Cansu ÖZ

Kü lt ü r S anat v e Hob i Gr up l ar ı
Ko or di natör ü

İlayda ERGİNÖZ
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1. GRUP

İNEGÖL ROTARACT KULÜBÜ

TOPHANE ROTARACT KULÜBÜ

NİLÜFER ROTARACT KULÜBÜ

Nedim Kerem TÜRKEL

Ozan AKDOĞAN

Cansu EVEREST

OSMANGAZİ ROTARACT KULÜBÜ

GÖKDERE ROTARACT KULÜBÜ

Duha DURSUNOĞLU

Pınar ERÇETİN
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2. GRUP

BADEMLİ ROTARACT KULÜBÜ

ÇEKİRGE ROTARACT KULÜBÜ

Bahadır YAZICI

Aylin DENİZCİ

BURSA ROTARACT KULÜBÜ

YILDIRIM BAYEZİD ROTARACT KULÜBÜ

Gaye ATLI

İlayda KIRKAN
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3. GRUP

BORNOVA ROTARACT KULÜBÜ

İZMİR ROTARACT KULÜBÜ

BALÇOVA ROTARACT KULÜBÜ

Gülefşan MERCİMEK

Aydan ASAR

Çisem ÇELİKOĞLU

GÜZELBAHÇE ROTARACT KULÜBÜ

ÇALIKUŞU ROTARACT KULÜBÜ

Buket YAZICIOĞLU

İlayda GÜZEL
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4. GRUP

ALSANCAK ROTARACT KULÜBÜ

BUCA ROTARACT KULÜBÜ

DOKUZ EYLÜL ROTARACT KULÜBÜ

Ece KIZILDAĞ

Fatih USLU

Armağan OZAN

GÜZELYALI ROTARACT KULÜBÜ

KORDON ROTARACT KULÜBÜ

Ceren GÜNDÜZ

Öykü GÖKÇEN
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5. GRUP

EFES ROTARACT KULÜBÜ

KONAK ROTARACT KULÜBÜ

İpek TEKİN

İrem SAYIN

SMYRNA ROTARACT KULÜBÜ

URLA ROTARACT KULÜBÜ

Saddetin Gencay
KILINÇER

Dilara DURAL
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6. GRUP

İZMİR EKONOMİ ROTARACT KULÜBÜ

BOSTANLI ROTARACT KULÜBÜ

ÇİĞLİ ROTARACT KULÜBÜ

Nathalie SİREİLLES

Nazlı Bahar TUNASOY

Ant KAHYAOĞLU

KARŞIYAKA ROTARACT KULÜBÜ

MAVİŞEHİR ROTARACT KULÜBÜ

Süha ÇAVUŞLU

Kaan KADEMLİ
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7. GRUP

AGORA ROTARACT KULÜBÜ

EGE ROTARACT KULÜBÜ

GÖZTEPE ROTARACT KULÜBÜ

Özenç AKOVA

Zeynep ŞEN HASTAOĞLU

Tansu HEKİMOĞLU

MAGNESİA ROTARACT KULÜBÜ

SARDES ROTARACT KULÜBÜ

Nur KAYMAK

Baha AÇAR
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8. GRUP

DENİZLİ ROTARACT KULÜBÜ

DELİKLİÇINAR ROTARACT KULÜBÜ

BODRUM ROTARACT KULÜBÜ

Ozan MANİSALI

Onur PALA

Kıvanç AKİLE

MARMARİS ROTARACT KULÜBÜ

DİDİM ROTARACT KULÜBÜ

Merve SOYVURAL

Fatma ÇETİNEL AVLAYICI
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9. GRUP

BALIKESİR ROTARACT KULÜBÜ

BANDIRMA ROTARACT KULÜBÜ

Zeynep Ecem BİNGÜL

Mert TUNÇBİLEK

ÇANAKKALE ROTARACT KULÜBÜ

Ayşe MOLLA
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Değerli Rotaract Ailem,
Toplum Hizmetleri Koordinatörlüğü olarak dönem içerisinde amacımız
toplumun ihtiyaçlarını belirleyerek, Dörtlü Özdenetim ilkelerini benimseyerek
hizmet projeleri oluşturmaktır. Bu çerçevede doğru stratejiler oluşturarak

TOPLUM
HİZMETLERİ
ve PROJELERİ

toplumun gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı belirlenip üyelerin en verimli

Rtc. Sedef SAĞLAM

Geçtiğimiz dönemlerde bölgemizin hedeflerinden olan ve bu dönem

2021-2022 Dönemi Toplum Hizmetleri ve
Projeleri Koordinatörü

devamlılığını sağlayabilir, dönem anı korumuza katkıda bulunabilirsiniz.

şekilde projelere destekleri sağlanmalıdır.
Koordinatörlük olarak Rotary Komiteleri ile sağladığımız işbirlikleri
doğrultusunda bu dönem 3 ana hedefimiz bulunmaktadır. Bu 3 ana hedef
olan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Çocuk Hakları, Gerçek Gıda, Organ
Bağışı ile ilgili yaratıcı projeler üretebilir ve bunları bizlerle paylaşarak etki
alanını arttırabilirsiniz.

Uluslararası Rotary tarafından 7 öncelikli alan içine alınan çevre projelerinin
Farkındalık projelerinizi sadece sosyal medya hesaplarınızda sınırlı tutmamaya
çalışarak Rotary, diğer sivil toplum kuruluşları veya yerel yönetimlerle
ortak çalışmalar yürüterek daha fazla insana ulaşmayı hedefleyebilirsiniz.
Farkındalık çalışmalarınızı billboardlar, otobüs durakları, tramvay veya
metrolar, alışveriş merkezleri gibi topluma daha etkili ulaşabileceğiniz
yerlerde yayınlamanızı tavsiye ederiz.
Rotaract

Yaratıcı

Öğrenme

Platformu’na

içerik

üretmek

isteyen

Rotaractörlerimizle evde eğitim alan, okullarında yeterli materyal olmayan
öğrencilerimize destek olabilir ve Yaratıcı Öğrenme Platformu’nun
yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca bu materyalleri
Bizim Mahalle projelerinizde de kullanabilirsiniz.
Projelerinizi yaparken Rotary, Rotaract ve Interact işbirlikleri yapmayı da
unutmamalısınız. Bu sayede projelerinize farklı bir bakış açısıyla yaklaşabilir
ve Rotary ailemizdeki bağları da güçlendirebilirsiniz.
Dönem boyunca projeleriniz ile ilgili koordinatörlüğümüz her zaman
işbirliğine açıktır. Önemli olan hayal etmeniz ve hedefler belirlemenizdir. 		
Hep birlikte Hizmetlerimizle Hayatları Değiştireceğimiz bir dönem diliyorum.
En derin Rotaractör sevgi ve saygılarımla…
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KULÜP
HİZMETLERİ
ve ÜYELİK
GELİŞTİRME
Rtc. Mercan ÇAVUŞOĞLU
2021-2022 Dönemi Kulüp Hizmetleri
ve Üyelik Geliştirme Koordinatörü

Kulüp Hizmetleri Koordinatörlüğü olarak 2021-2022 döneminde en
büyük hedeflerimizden biri her zaman olduğu gibi üyelerimizin ve
kulüplerimizin arasında dostlukları geliştirerek daha ileriye taşımaktır.
Dostluklarımızı daha ileriye taşırken hedefimiz ailemizi genişleterek
daha çok kişinin hayatını hizmetlerimizle değiştirmektir.
Birçoğumuzun daha önceden deneyimlediği ocakbaşı ve happy
hourlarımızı pandemi döneminde online olsa da birçok güzel
etkinliğe imza atıldığını söyleyebilirim. Bu yeni dönemde yüz yüze
daha çok zaman geçirebileceğimiz etkinliklerimizin ve projelerimizin
olmasını diliyorum.
Geleneksel olan etkinliklerimizin devamını sağlayarak, Rotary ve
Interactlarımızla birlikte projeler yaparak daha büyük kitlelere
ulaşmayı
amaçlamaktayız.
Bu
hedefleri
gerçekleştirirken
Rotaract Tanıtım Seminerleri gerçekleştirirken ailemize yeni
üyeler kazandırabiliriz. Toplantılarımızda konuşmacı konukların
davet edilmesi, ÜYAP’larda ve Rotaract 101 sunumlarınızda her
zaman yanınızdayız. Hizmetlerimizle birçok kişinin hayatlarını
değiştireceğimiz dönem olmasını dinliyorum.
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Değerli Rotaract Ailem,

MESLEK
HİZMETLERİ
ve PROJELERİ
Rtc. Taylan ERBAY
2021-2022 Dönemi Meslek Hizmetleri ve
Projeleri Koordinatörü

2020-2021 Döneminde pandeminin zorlu şartlarından sonra
1 Temmuz itibari ile yep yeni bir dönem bizleri bekliyor.Mesleki
Hizmetler ve Projeler Koordinatörlüğü olarak bu dönem meslek
gruplarını daha da arttırıp güçlendirmek üzerine adımlar atıp özellikle
bu guruplarda mesleki alanda gelişimler ve yenilikler adına sohbetler
düzenleyeceğiz. Meslek gurupları aynı meslekten yada farklı
mesleklerden insanlarla konuşmayı sohbet etmeyi ve yardımlaşmayı
fazlasıyla pekiştirecektir. Ayrıca Rotaract Talks ile kendinizi topluluk
önünde sunum ve hitap etme gibi yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz
gibi benim işim benim hobim sunumlarınızla kendi hobileriniz
ve işlerinizi çevrenizdeki dostlarınızla paylaşıp ortak paydalar
oluşturabilirsiniz.
Bunların yanı sıra Mentee&Mentör projeleri kapsamında Rotary
kulüpleri ile ilişkileri geliştirebileceğiniz gibi mesleğiniz ya da
farklı meslek dallarında gelecek üzerine planlamalar yapabilir
Mentör’ünüzün yönlendirmeleri doğrultusunda hem okul hem iş
hayatında sizi geliştirebilecek yetenekler edinebilirsiniz.
Bu dönem Meslek Hizmetleri ve Projeleri Koordinatörlüğü alanında
başarılı kişiler ile iletişime geçip sizlerle buluşturmak ve sohbet
ortamları yaratıp kariyerinizde sizlere yol gösterici adımlar atmak
istiyoruz. Bu konuda kulüpler ile ortak çalışıp önerileriniz ile adımlar
atmayı hedefliyoruz.
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Hazırsak Başlıyoruz!
Değerli Rotaract Ailem,

ULUSLARARASI
HİZMETLER ve
PROJELERİ
Rtc. Güzin ERDOĞAN
2021-2022 Dönemi Uluslararası Hizmetleri ve
Projeleri Koordinatörü

‘Hizmetlerimizle Hayatları Değiştireceğimiz’ harika bir Rotary yılının
heyecanı içinde döneme başlıyoruz. Uluslararası Hizmetler ve Projeler
Koordinatörlüğü olarak yeni dönemde en büyük hedeflerimiz olan;
bölgemizi ve kulüplerimizi uluslararası arenada temsil etmek, ülkeler
arası iyi niyet anlayışı pekiştirmek ve uluslararası yeni dostluklar
oluşturmak için kollarımızı sıvadık!
Dönemimize uluslararası kardeş bölge ekleyerek giriş yapıyoruz!
Kardeş bölgelerimizle bölgeler arası projeler yapacak, bölgemizi ve
ülkemizi yurtdışında temsil edecek ve farklı medeniyetlerle kültür
alışverişi yapacağız.
Ve Rotaract Akademi’yi Dünya’ya açıyoruz! Kardeş kulüplerinizle
uluslararası etkinlikler ve eğitimler düzenleyebilirsiniz. Aynı zamanda
bizi uluslararası Rotaractorlerin düzenlediği organizasyonlar bekliyor,
ilerleyen günlerde bu organizasyonun tarihlerini ve içeriklerini sizlerle
paylaşmış olacağız.
Bu dönemin bir diğer yeniliği ve uluslararası hizmetlerin bu dönem
kalbini oluşturacak ‘Uluslararası Hizmetler ve Proje Koordinatörlüğü
Takımı’. Bildiğiniz gibi uluslararası hizmetler bir okyanus ve bizim
bu okyanusta hayallerimizi gerçekleştirmek için projelere destek
olacağımız, uluslararası dostluklar kuracağımız, ülkemizi-bölgemizikültürümüzü Dünya’ya tanıtacağımız ve tüm bunları yaparken de çok
eğleneceğimiz bir mürettebata ihtiyacımız var. Bu yepyeni takımın bir
parçası olmak için başvurularınızı bekliyoruz.
Ülkemizi Dünya’ya tanıtmak, uluslararası projelere destek olmak
ve yarışmalara katılmak, uluslararası iş birlikleri ve aklınıza takılan
tüm sorularınızı yanıtlamak için Uluslararası Hizmetler ve Projeler
Koordinatörlüğü olarak her zaman yanınızdayız.
Hep birlikte hizmetlerimizle hayatları değiştirmek ve bayrağımızı
dalgalandırmak için hazırsak başlıyoruz..
En Derin Rotaract Sevgi ve Saygılarımla.
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Değerli Rotaract Ailem,

ROTARACT
AKADEMİ
Rtc. Esin BEYAZ
2021-2022 Dönemi Rotaract Akademi
Koordinatörü

Birbirimizi büyük ölçüde küçük zoom ekranlarından görerek geçirdiğimiz
biraz buruk, ancak bol eğitimli geçen bir 2020-2021 döneminden sonra,
artık yeni bir dönemi heyecanla bekliyoruz.
2021-2022 döneminde Rotaract Akademi’de sizleri neler mi bekliyor?
Pandemi döneminde, hiç istemesek de alıştığımız online eğitimlerimizi
bir süre daha devam ettireceğiz. Yine Türkiye’den ve Dünya çapında
pek çok başarılı eğitimcilerle birlikte harika bir eğitimler bizleri bekliyor.
Ancak içinde bulunduğumuz koşullar iyileştiğinde ise, eski günlerimize
geri dönüyoruz ve ayrı kaldığımız günlerin acısını daha fazla outdoor
eğitimle çıkarıyoruz.
Kurumsal eğitimler, network geliştirme bizim işimiz diyoruz. Bu yılda
Girişimcilik Zirvesi ve Kariyer Zirvesi etkinliklerinde Türkiye’den çok
kişiye ulaşarak, alanında uzman konuşmacılarımızla muhteşem zirveler
sizleri bekliyor.
Pandemi döneminde evlerimizde oturduğumuz her günün acısı çıkacak
diyoruz ve Rotaract Akademi Özel Eğitimlerimizi bu yıl dışarıda özgürce
yapmanın planlarını yapmaya şimdiden başladığımızı söylemek isterim.
Muhteşem Outdoor eğitimlerimizle bizi takipte kalın.
Pandemi bizlere evlerimizde kalsak da, sınırları nasıl aşabileceğimizi
göstermişken, biz de bu dönem Rotaract Akademi’nin sınırları aşması
gerek dedik ve ortaya yeni bir oluşumu ortaya çıkardık: “International
Rotaract Academy”. Alanında uzman dünyanın her yerinden
eğitimcilerle, İngilizce olarak yapılacak eğitimlerimizde muhteşem
eğitimler sizleri bekliyor. Uluslararası Hizmetler Koordinatörlüğü ve
kulüplerimizin iş birliği ile dönem boyunca birbirinden güzel eğitimlere
imza atacağız.
Ve belki de en önemlisi, Akademi’nin olmazsa olmazı, vazgeçilmez
parçası Rotaract Akademi Takımı. Çok yorulup, çok çalıştığımız ancak
inanılmaz bir eğlencenin de parçası olacağınızın garantisini verdiğimiz
bu takımın bir parçası olmak için ilerleyen günlerde göndereceğimiz
formu doldurmadan geçme!
Hizmetlerimiz ile hayatları değiştireceğimiz harika bir dönem olması
dileğiyle,
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Değerli Rotaract Ailem,

KÜLTÜR
SANAT ve
HOBİ GRUPLARI
Rtc. İlayda ERGİNÖZ
2021-2022 Dönemi Kültür Sanat ve Hobi
Grupları Koordinatörü

2021 – 22 döneminde Kültür Sanat ve Hobi Grupları Koordinatörlüğü
görevini bana layık gören BRT’miz Melis Uzşen’e teşekkür ederim.
Büyük mutluluk ve gururla yaptığımız başkanlık görevini yapacak
bütün başkanlarımıza çok güzel bir dönem diliyorum. Yeni dönemde
sizlerle beraber olacağımız için çok heyecanlıyım!
Rotaract ailesi olarak etkinliklerde, atölyelerde, sergilerde.. bir arada
olmayı çok sevdiğimiz tartışılmaz bir gerçek. Birçoğumuzun dostluklar
edindiği, hem öğrenip hem eğlendiği hobi gruplarımız ve kültür sanat
etkinliklerimiz bu dönem de hız kesmeden devam ediyor!
‘Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim’ diyerek başladığımız
dönemimizde hepimize çok güzel projelere imza atacağımız başarılı
bir dönem diliyorum.
Görevi devraldığım canım Bestem Menokan; desteğin, yardımların
benim için çok kıymetli. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim.
Kültür sanatımız, hobi gruplarımız, eğlencemiz bol olsun!
En derin Rotaractör sevgi ve saygılarımla..
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Mevcut Hobi Gruplarımız Nelerdir?
Şu an toplam 23 hobi grubumuz bulunmaktadır.
BURSA HOBİ GRUPLARI:

İZMİR HOBİ GRUPLARI:

ORTAK HOBİ GRUPLARI:

RotaBook Hobi Grubu
RotaGurme Hobi Grubu
RotaDoğa Hobi Grubu
Potaract Hobi Grubu
RotaKayak Hobi Grubu
RotaArt Hobi Grubu

Kendin Yap Hobi Grubu
RotaGurme Hobi Grubu
RotaDoğa Hobi Grubu
Potaract Hobi Grubu
RotaMüzik Hobi Grubu
RotaBook Hobi Grubu
RotaArt Hobi Grubu
Denizcilik Hobi Grubu
RotaFutbol Hobi Grubu
RotaVoley Hobi Grubu
RotaChess Hobi Grubu
Fotoğrafçılık Hobi Grubu

Speaking Club Hobi Grubu
RotaFit Hobi Grubu
RotaPlay Hobi Grubu
RotaMovie Hobi Grubu
İşaret Dili Hobi Grubu
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Mevcut Bir Hobi
Grubuna Nasıl
Üye Olabiliriz ?
Bir Rotaract kulübü üyesi veya misafir
üyesiyseniz gönderdiğim mailde paylaştığım
Google form üzerinden ‘Hobi Grubu Başvuru
Formu’nu doldurmanız yeterli olacaktır.

Yeni Hobi Grubu
Nasıl Kurulur ?
Yeni hobi grubu kurmak isteyen üyelerimiz
‘Yeni Hobi Grubu Formu’nu doldurarak
tarafıma iletebilirsiniz. Çıkılan duyuru sonucu
en az 6 üyeyi tamamlayan hobi gruplarımız
açılacaktır.

Hobi gruplarına dahil olmak için üyelik şartı
yoktur. Ancak mutlaka bir kulübe misafir üye
olarak devam etmek gerekmektedir.
Eğer mail tarafınıza ulaşmadıysa kulüp
başkanınınızdan isteyebilirsiniz.

Aklınıza takılan bir şey olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz :)
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Tohumd an
Sofray a Sorul arl a
G e r çe k G ı d a
Ozan Karakaya
İzm ir Rotaract Kulübü /
21-22 Dönem i Program lardan Sorum lu Bölge Sekreteri

Değerli Rotaractör Dostlarım;
Hizmetlerimizle Hayatları Değiştireceğimiz 20212022 Döneminde, Bölge Rotaract Temsilcimiz Rtc.
Melis Uzşen ve tüm ailemize başarılı bir dönem
diliyorum.
Bölgemizin dönem hedeflerinden Gerçek Gıdaya
ilişkin “Tohumdan Sofraya Sorularla Gerçek Gıda”
yazı dizisini başlatıyorum.
Bu Yazı Dizisinde National Geographic Türkiye
Dergisi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge Gerçek
Gıda Komitesi Sunumları Asıl Kaynak Olarak
Alınmıştır.
Gıda kaynağı olduğu güneşin altında yaşayan her
canlı için haktır.
Gerek kırsal alanda, gerekse kentlerde yaşıyor olsun,
her insan bu gıda üretiminin bir parçasıdır.
Gerçek Gıda, temiz ve sağlıklı toprakta genetiği
değiştirilmiş organizmalar olmadan, doğaya, emeğe,
toplum ve insan sağlığına saygılı olarak yetiştirilmiş
bitkilerden ve doğal yapılarına uygun koşullarda
yaşayan hayvanlardan elde edilmiş, üretilmiş, işlenmiş
ve dağıtımı yapılmış gıdadır. Gerçek gıda, sorumluluk
hisseden her bireyin üretim ve tüketim tercihlerini
gözden geçirmesi ve bu konuda bilinçlenmesi ile
yükselecektir.
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Araştırmalar, günümüzde hastalıkların yüzde 70’inin beslenme kaynaklı olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen
danışmanlarımızın verdiği bilgiler ışığında derlediğimiz bu rehberi hazırlarken, raflardaki gıdaların sağlığımıza
etkileriyle ilgili araştırmaların ne kadar yetersiz olduğunu gözlemledik. Gıda konusunu düzenleyen kurumların
araştırma, kontrol ve bilgilendirme konusunda daha fazlasını yapması gerekiyor.
Ne yediğimizi bilmeye hakkımız var! Şimdilik, eğer gıdayı kendimiz üretmiyorsak, uzun süre dayanabilenler
yerine taze olanları, kaynağını ve nasıl üretildiğini bildiklerimizi ya da organik sertifikalı ürünleri tüketmek bizi
gerçek gıdaya götüren en güvenli yollar olarak göze çarpıyor. Gerçek gıdaya ulaşmak aynı zamanda onu üreten
çifçi ve üreticileri desteklemekten geçiyor. Bunu yapmazsak, onlar da köylerini terk edip, üretimlerini bırakıp,
içi ağaçlaşmış domatesleri, ekşimeyen yoğurtları ve etiketini anlamadıkları hazır gıdaları satın almak zorunda
kalacak. Sözü çok uzatmadan sorularımıza başlıyoruz;

1. Gerçek Gıdanın Faydaları Nelerdir;
Gerçek gıda, sindirimi düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp ve damar sağlığını korur, metabolizmayı
hızlandırır, vitamin ve mineral deposudur, şeker hastalığından korur, bellek ve hafızayı güçlendirir, kanser ile
savaşan antioksidanları barındırır, kemik sağlığını korur, kilo aldırmaz.

2. Gerçek Gıdaya Ulaşmanın Bazen İlk Bazen Son Fakat En Temel Basamağı Nedir?
Her şey tohumla başlar. Gıda, pazar tezgâhı ya da süpermarket raflarından soframıza kadar olan yoldan çok daha
uzun bir yol kat ediyor. Ürünlerin toplanması ve ekinlerin biçilmesi bu yolculuğun önemli bir parçası elbette ama
yol, çok daha öncesinden başlıyor, o yolculuk da tohumun toprağa düştüğü andan başlıyor.
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3. Neden Atalık Ve Yerli Tohum/Ürün?
Bu tohumlar binlerce yıldır değişen koşullara uyum
sağlayarak günümüze ulaşmayı başarmış örnekler
olduğundan yaşamın sürdürülebilirliği için birer genetik
hazine. Dolayısıyla gıdanın güvencesi olan biyolojik
çeşitliliği destekliyor. Tek tip ya da hibrit tohuma mecbur
kalmak, gıdada bağımlılığı ve açlığı beraberinde
getirebilir. Çünkü önceden bilinmeyen bir hastalık ya da
öngörülmeyen bir felaket, o çeşidi yok edebilir. Bu nedenle
çeşitlilik yaşamın güvencesi. Ancak bu çeşitlilik her geçen
gün yok oluyor. Laboratuvarlarda üretilmiş, numaralanmış,
sadece dış görünüş olarak albenisi olan meyve, sebzelere
dönüşen tek seferlik tohumların egemenliği, Anadolu
çiftçisinin yüzyıllardır ambarında saklayıp ertesi yıl toprakla
buluşturduğu atalık tohumları tehdit ediyor. Küçük çiftçiler
piyasa şartlarının uygun olmaması nedeniyle bu çeşitleri terk
ediyor. Bu da tohumların dönüşüm süreçlerini durduruyor.
Bulundukları yörenin çevre, iklim, toprak koşullarına uyum
yetenekleri gelişmiş bu tohumların gelecek nesillere
aktarılabilmesi için tohum çeşitliliğinin korunması, ekilerek
çoğaltılması ve paylaşılması gerekiyor.

4. Yerli Tohumlardan Üretilen Ürünler Besin Değeri Ve Lezzet Açısından Diğerlerinden Farklı
Mı?
Yerli çeşitlerden elde edilen ürünleri talep etmek aynı zamanda hem besleyici değeri hem de lezzeti istemek anlamına
geliyor. Kimyasal madde içerikleri (protein, lif, şeker, vitamin, antioksidan, gluten), renk, koku gibi kalite özellikleri
bakımından genellikle geliştirilmiş çeşitlere göre daha üstün. Ülkemizde her yörenin kendine has yemekleri ve beslenme
alışkanlıkları var ve yerel çeşitler ancak bu ürünlerin kullanımıyla alışılmış lezzetleri verebilir.

5. Yerel Çeşitlerden Elde Edilen Ürünlere Nasıl Ulaşırım?
Gerek lezzet farklılıkları gerekse sağlıkla ilgili endişeler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de doğal ürün ve yerel çeşitlerle
ilgili farkındalığı artırıyor. Marketlerdeki ürünlerin yerli tohumdan üretilip üretilmediğini bilmek çok zor. Bu nedenle satın
aldığımız ürünün kaynağını öğrenebileceğimiz yerel/ köylü pazarları, Türkiye’de sayısı giderek artan ekolojik/organik
pazarlar ve doğal ürün dükkânlarında yerli tohumlardan üretilmiş ürünler bulmak mümkün. Ayrıca çiftçilerin ürettiklerini
doğrudan sipariş usulüyle gönderen firmalardan da bu ürünler talep edilebilir. Bir diğer alternatif de bu ürünleri köydeki
dost ve akrabalarımızdan talep etmek.
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6. Atalık Tohumların Yaygınlaşmasını Sağlamak İçin Ne Yapabilirim?
Atadan kalma tohumların yaygınlaşması için, alışverişlerinizde yerel tohumlardan üretilen ürünleri talep edebilir,
bu konuda çaba gösteren kuruluşların çalışmalarını destekleyebilir, onları ekip, çoğaltıp, paylaşabilirsiniz. Şehir ve
balkon bahçeciliği çalışmalarına destek olabilirsiniz.
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KULÜP

BİZİM MAHALLE İLE
FİLM İZLEME ETKİNLİĞİ

KONAK ROTARAC
&ROTAMOVIE HOBI
GRUBU BİZİM MAHALLE
İLE FİLM YORUMLAMA

BİZİM MAHALLE
İLE AİLE İLİŞKİLERİ
SEMİNERİ

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü 24 Mayıs Pazartesi
günü Bizim Mahalle’deki çocuklar ile
RotaMovie işbirliği ile ödüllü anime
”Spirited Away” filmini izlediler.

Konak Rotaract Kulübü 26 Mayıs
Çarşamba günü Bizim Mahalle’deki
çocuklar ile RotaMovie işbirliği ile ödüllü
anime ”Spirited Away” filmini yorumlamak
için bir araya geldiler. Saymanları Merve
Tufan
moderatörlüğünde
filmlerin
yorumlandığı bu etkinliği geleneksel hale
getirme kararı aldılar.

Konak Rotaract Kulübü 29 Mayıs
Cumartesi günü Bizim Mahalle’deki
anneler için Aile Danışmanı Rtn. Aysu
Uçar’ın katılımıyla “Covid-19 sürecinde
Aile İlişkileri ve Ergen Psikolojisi” konulu
bir seminerini gerçekleştirdiler.
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KADIN CİNAYETLERİNİ
DURDURACAĞIZ
PLATFORMU İLE
ORTAK TOPLANTI
Konak Rotaract Kulübü
Konak Rotaract Kulübü 25 Mayıs Salı
günü kulüplerinin 636. , dönemin 19.
toplantısında
“Kadın
Cinayetlerini
Durduracağız Platformu” yöneticilerinden
değerli Melek Önder’i ağırladılar.
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HAPPY HOUR

KONAK RAC
Bayramlaşma Temalı
Happy Hour
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MY DEAR CHANGEMAKERS,
I wish each of you and your families a great Rotary
New Year! Together, let us make it the best year of
our lives, by making it a year to grow more and do
more. Let this be a year of changemakers, and let us
begin with our membership.
That is precisely why the Each One, Bring One
initiative is so important. During this year, I urge you
to dream of new ways in which Rotary can expand its
reach into your community and therefore the world.
If each member introduces one person to Rotary,
our membership can increase to 1.3 million by July
2022. So, let’s just do it!
Imagine the change we, as Rotary members, can
make when there are so many more of us! More
people to care for others, more people to Serve
to Change Lives. Think of the impact we can have
through grow more, do more. More members will
enable us to embark on bigger and bolder service
projects. And each of us can also continue to serve
in our own personal ways, responding to needs in our
communities.
The beauty of Rotary is that service means different
things to different people around the world. One
element, however, that we can incorporate into
all of our service initiatives is empowering girls.
Unfortunately, even in this day and age, girls and
young women face disproportionate challenges
all over the world. We have the power to lead the
charge for gender equality. Empowering girls and
young women to have greater access to education,
better health care, more employment, and equality
in all walks of life should be embedded in every
Rotary project we launch. Girls are future leaders,
so we must ensure that we help them shape their
future.

UR BAŞKANI
MESAJI
The biggest gift we are given
Is the power to touch a life,
To change, to make a difference
In the circle of life.
If we can reach out
With our hand, heart, and soul,
The magic will start to happen
As the wheel begins to roll.
Let’s turn the wheel together
So all humanity thrives,
We have the power and the magic
To Serve to Change Lives.
These are challenging times, and I compliment each of
your efforts in grappling with COVID-19. No challenge
is too big for Rotarians. The bigger the challenge,
the more passionate the Rotarian. Look at what we
can do when we take on a colossal challenge such
as eradicating polio. Look at the millions of lives we
improve by strengthening access to water, sanitation,
and hygiene. Look at what we do every year to promote
peace in places where it seems unimaginable. Our
basic education and literacy programs have nationbuilding impact.
This year, let us challenge ourselves to do more such
projects and programs that have national reach and
impact. This year, let us Serve to Change Lives.
Shekhar Mehta
President, Rotary International
Credit: Sephi Bergerson
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Dream weaver
Our new president, Shekhar Mehta, envisions
Rotary’s next chapter – and is ready to make it a
reality
By John Rezek
Over the years, I caught glimpses of Shekhar Mehta
when he came to One Rotary Center in Evanston,
Illinois, for Board of Directors meetings. I met him
formally during one of the days of back-to-back
meetings with various staff members that every
incoming Rotary president participates in. During the
session I attended, he was the most relaxed person in
the room, despite being the only one suffering from
jet lag. He was alert, patient, and asked perceptive
questions — not surprising for someone as successful
as he is in his professional and philanthropic life. I
kept thinking that he was assessing each of us to see
how we could be recruited to help him achieve his
dreams for Rotary.
I was lucky to have met Shekhar in person back when
we could meet in person. We are now well into the
second year of the global COVID-19 pandemic,
and as I write this, India is in the depths of a tragic
outbreak. Rotary has had to make adjustments, but
the business of Rotary goes on.
In a normal year, one of the Rotary editors would have
traveled to Kolkata, where Shekhar lives with his wife,
Rashi. We would have spent time with him, his family
members, and his friends and fellow Rotarians,
exploring how his upbringing and adulthood in India
have shaped his perspective on life and on Rotary.
This year, of course, no one was able to travel — so
instead, we asked the people who know Shekhar
best to tell us about him in their own words.
In the following pages, members of Shekhar’s family,
some of his oldest friends, his personal assistant, and
his presidential aide share anecdotes and talk about
the man they know, in order to help Rotary members
everywhere feel that they know him, too. Many of
you will, of course, meet him yourselves — virtually, if
not in person — over the course of the coming year.

Shekhar Mehta, a member of the Rotary Club of
Calcutta-Mahanagar, has been a Rotarian since
1985. He trained as an accountant and founded a
real estate development company, Skyline Group,
which he also chairs. But his professional title tells
only a small part of the story of who he is. He is also
a director of the India arm of Operation Eyesight
Universal, a Canada-based nonprofit focused on
preventing avoidable blindness. He helped establish
more than 15 eye hospitals, in several Indian states,
that together carry out nearly 50,000 surgeries each
year. And he started Saving Little Hearts, a project
that has facilitated more than 2,500 heart surgeries
for children from India, Pakistan, Bangladesh, Nepal,
and some African countries and that is now an Indiawide program.
As you’ll read in these pages, he also has been
actively involved in disaster relief work. Among other
undertakings, he helped build 500 homes in the
Andaman and Nicobar Islands after the 2004 Indian
Ocean tsunami.
At the International Assembly this year, Shekhar
talked about how he and some fellow Rotarians
decided to start a local version of ShelterBox, a
Rotarian-founded organization based in the UK.
“We named it Shelter Kit and put 52 items of daily
need in a large trunk,” he told the incoming district
governors. “Over the last 15 years, in every major
disaster in India, Indian Rotarians have volunteered
to bring Shelter Kits to areas struck by disasters.” The
program already has served about 75,000 people.
Shekhar also served on the ShelterBox board of
trustees.
And he is also the architect of the TEACH program,
which aims to do nothing less than end illiteracy
in India. (You’ll read more about this ambitious
program in a future issue.)
Although Shekhar is skilled in the business arts, he
prefers to engage his other fluencies. He told me
that, after so much studying and reading during his
career, he now favors learning by talking to people.
He added, “I hate accounting.” It all follows his belief
that we would do well to think from our hearts as
much as our minds.
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Chiraag Mehta
Shekhar and Rashi’s son

Deepak Choudhury
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar

For as long as I can recall, Dad has lived and breathed
Rotary. He and my mother have worked hard at
both the service and fellowship aspects: planning
and attending events, then staying afterward with
Rotary friends into the wee hours of innumerable
mornings. My sister, Chandni, and I would joke that
we have an invisible elder sibling: Rotary. And Rotary
has given back to our entire family. It gave Chandni
and me our earliest friends, and it gave us the spirit
of service, which Dad has always emphasized to us
and in his countless Rotary speeches. Throughout
his many leadership roles, he always made us part
of his journey. We’ve been to eye hospitals and polio
vaccination camps, participated in disaster relief kit
work, discussed every aspect of his literacy mission,
and attended many conferences. We learned and
grew so much as a result.

Main hoon na: This Hindi phrase, meaning “Don’t
worry, I am there for you,” embodies Shekhar’s
mindset.
He has been there not only for me, but for many
people in Rotary and other parts of his life. He has
been this way for as long as I’ve known him — first
as his lawyer before he introduced me to Rotary in
2002, and ever since.
With his encyclopedic knowledge and his wit, he
can have you laughing at any moment. But when
he sees suffering, he has an unrelenting zeal to
eliminate its cause. He dreams about a smiling world,
and when he wakes up, he works to make it happen
. He is a changemaker who aims to inspire an entire
generation to Serve to Change Lives.
I read a few years back that good things happen
when you engage in Rotary. Shekhar and Rashi have
been instrumental in imbuing this belief in me and
others.

Rotary has contributed hugely to my parents’
growth as individuals. Traveling the world and
meeting people from many countries has made
them more knowledgeable, self-aware, humble, and
compassionate. As their son, I feel very privileged
to have been a part of it, and proud of who they are
today.
One of my earliest childhood memories is of poring
over Rotary directories and memorizing the names
and themes of Rotary presidents. Now it is surreal,
albeit thoroughly deserved, that my dad is Rotary
president himself.

Sarla and Nisheeth Totla
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar
We met Shekhar and Rashi about 32 years ago
through a mutual friend. Today they are not just our
friends, but our family. Shekhar is the first person
there in all life’s joys and sorrows. He was there for our
daughter’s marriage, taking on major responsibilities.
He was there for the cremation of Sarla’s mother.
Shekhar also introduced us to the Rotary world,
something that’s been a gigantic part of our lives.
Shekhar has many extraordinary qualities. He is an
unparalleled visionary, a great motivator, and an
absolute optimist; he’s super energetic, enthusiastic,
unbelievably kind, and sensitive. He’s a perfect family
person and, above all, a fantastic human being.
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Ravi Vadlamani
Rotary Club of Guntur, India
2001-02 governor of District 3150
When I met Shekhar almost 20 years ago, he was
busily manning a booth at the Rotary International
Convention. His enthusiasm and energy in
showcasing his club’s projects were infectious.
A project man myself, I was inspired by the work
exhibited at the booth. That casual encounter
developed into a strong friendship.
Shekhar is a visionary leader. He always sees things
others can’t. He envisaged a way to eradicate illiteracy
in India by 2025 and designed the TEACH program
(which stands for Teacher support, E-learning,
Adult literacy, Child development, Happy school).
He started the Shelter Kit project that now is in the
vanguard of disaster relief in India. His Saving Little
Hearts project, which provides heart surgeries to
thousands of children, along with the more than 15
eye hospitals he helped establish, which have served
hundreds of thousands, speaks to the scope of his
dreams.
He has an exceptional talent for building teams
and driving them to achieve their goals. Shekhar’s
programs and ideas may seem larger than life, but he
always walks the extra mile to make Rotarians feel at
home.
His power of dreaming big is backed up by planning,
perseverance, and patience. He’s an excellent
communicator who connects with his audience
instantly and can motivate people to move
mountains. He is also a family man, ably supported
by his spouse, Rashi.
Shekhar’s X factor as a leader? Nobody is able to say
no to him when he asks for something.

Nancy Barbee
Rotary Club of Maysville, North Carolina
2018-21 Regional Rotary Foundation Coordinator,
Zone 33
In 2010, to honor then-Rotary President-elect
Kalyan Banerjee, Shekhar stated his vision of opening
100 schools, 100 hospitals, 100 training centers for
young women, and 100 eye hospitals in India. We
were sitting in his home in Kolkata. As I listened, I
realized I was in the presence of a visionary.
Since then he has had a profound influence around
the world. Pediatric heart surgeries, eye surgeries,
the TEACH program for literacy, and memorandums
of understanding signed by governments, nonprofits,
and foundations — all are the results of his vision.
Every time he speaks, he motivates us all to “dream
big.” Shekhar inspires us to do better, be better, think
better, and do grand things. No more small projects.
He was thinking big a decade ago, and I knew I
wanted to be a part of his dream, which now has
become reality. Shekhar has been leading Rotary
in India and inspires others to create positive and
sustainable change worldwide.
Ananthanarayanan S. “Venky” Venkatesh
Rotary Club of Chennai Mambalam, India
2021-23 Rotary International director
Closest to Shekhar’s heart is humanitarian work, the
very DNA of Rotary. Conversations with him invariably
last late into the night. I have spent hours with him
over the last several years and have yet to figure out
when he eats or sleeps. He has unending energy,
exquisite people skills, and inspiring thoughts. His
enthusiasm is infectious. I am excited to be serving
on the Board during his term as president.
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Rashmi Singh and Madhulika Jain
Shekhar’s sisters

Ritu Kedia
Shekhar’s Rotary assistant

Shekhar, our elder brother, is a dreamer whose next
dream is always bigger and more audacious than
the previous one. He inherited a love of community
service from our parents, and his optimism,
meticulousness, and dedication are the secrets to
his success.
His favorite response to us is Main hoon na, which
translates as, “Don’t worry, I am there for you.” In our
more than 50 years together, he has always been
true to his word.

Shekhar’s guiding mantra is: “Service is the rent I pay
for the space I occupy on this earth, and I want to be
a good tenant.” He envisions goals that might seem
impossible to others. He can transform his dreams
into realistic goals. He is at his best when he works
with a team, figuring out a strategy and a timeline.
Shekhar excels because of his passion for what he
does. He is an amazing orator, persuading others to
join his efforts. He is a great planner and digs deep to
the grassroots level to ensure that his plan of action
will be successful. His involvement is hands-on
throughout the process.

Bryn Styles
Rotary Club of Barrie-Huronia, Ontario
Aide to the president

Shekhar is a man of his word; if he says he will do
something, he will. He helps those in need and
teaches them to help others. He is a patient listener
and a great mentor — I am lucky to have experienced
that firsthand. He has taught me how to be
comfortable juggling multiple priorities, as he does.
He is very kind to the people around him.

I first met Shekhar when we sat on Rotary’s Board for
2012-13. Our relationship was cordial, but not close.
When Shekhar was nominated as 2021-22 Rotary
International president, he asked my wife, Randy,
and me to be aides to Rashi and him. Since then we
have developed a close friendship.
What I have learned to appreciate about Shekhar
is that he listens to advice. He realizes that he is not
an expert in all things. Since becoming presidentnominee, for example, he has developed a greater
understanding and appreciation of Rotary’s peace
efforts. He has spoken with staff, Rotarians, and our
peace partners to learn how we can enhance our
efforts with the United Nations, our Rotary Peace
Centers, and our peace fellows, among others.
I would be remiss in not mentioning that Shekhar
has a wonderful sense of humor, which allows him to
engage with people and put them at ease. He’s an
excellent speaker and ensures that everyone feels
welcome. Although I know he regrets not being able
to attend presidents-elect training seminars where
he would have met Rotary club presidents face to
face, his passion comes through even in a virtual
setting.
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Kamal Sanghvi
Rotary Club of Dhanbad, India
2019-21 Rotary International director
People are so accustomed to thinking like everybody
else that they are afraid to explore the possibilities
of their mind. Shekhar, on the other hand, has an
uncanny ability to picture something that isn’t yet
there. He sees possibilities where others find dead
ends.
He constantly questions the status quo and thinks of
improving the Rotary experience, product, or service.
Shekhar is one of the most innovative people I have
known. He has a solution for every problem.
Shekhar has a tremendous capacity to overcome
obstacles with sheer steadfastness and grit. He will
not sleep until he achieves his goals, no matter how
hard that may be. His team members do not rest
either, and Shekhar ensures that each one follows a
mantra of excellence.
For him, everything has to be larger than life.
Thinking big is not unique, but thinking big and
achieving the audacious is. Shekhar believes that a
dream is not what you see while sleeping; a dream is
what won’t let you sleep. He believes that “love and
compassion are necessities, not luxuries; humanity
cannot survive without them.” He also believes that
if you cannot keep your family happy, you cannot
keep anybody else happy.
Chandni Mehta
Shekhar and Rashi’s daughter
Dad has tremendous zeal and enthusiasm for life.
He exudes energy and warmth and wins people
over with his sense of humor and thoughtfulness.
He has an intuitive awareness of inequities, and his
commitment to service springs from his commitment
to fairness and fellowship among people. He ignites
enthusiasm in others. He is, most important, a free
soul with an undying spirit for life and action.

Anand Sureka
Rotary Club of Calcutta-Mahanagar
I’ve known Shekhar since 2001 and had the privilege
of working closely with him during the year of
Rotary’s centennial in 2005. Here’s what I’ve learned:
He is highly focused, he never says no to anything,
he is witty and has a great sense of humor, he always
delights his audience when he speaks, and, more
than anything, he is a very good human being and a
great friend. At the base of all of his activities is the
philosophy that mankind is his business .
x
In 2008, Shekhar dreamed of setting up another eye
hospital, in Kolkata. He established a partnership
with the L.V. Prasad Eye Institute, one of the best eye
care hospitals in the country. He helped raise funds
and gave his time, resources, and energy to make it
self-sustaining .
He always leads from the front. Whenever a disaster
struck the nation, I saw Shekhar present. When there
were floods in Guntur and Begusarai or earthquakes
near the Pakistan border or in Nepal, Shekhar was
there, lending his hand for Service Above Self.
He is always looking for ways to do more and explore
new areas of service. Whether constructing toilets or
setting up a library, he is never short of energy and
vision.
Anirudha Roychowdhury
Rotary Club of Calcutta Mega City
2007-08 governor of District 3291
Shekhar is a charismatic leader who always exudes
positive energy. He’s a great motivator and an outof-the-box thinker. He fosters friendships, generates
goodwill, and is easily approachable. His neversay-die attitude is one of his greatest assets. He is a
down-to-earth person; he enjoys simple food from
ordinary places and often visits roadside joints to eat
spicy Indian snacks.
He and Rashi complement each other: Rashi is calm
and rooted to the ground, providing strength for
Shekhar to fly high.
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Kishore Kumar Cherukumalli
Rotary Club of Vizag Elite, India
2009-10 governor of District 3020
I first encountered Shekhar when he spoke at a club
in Kolkata in 2008. I was moved by his speech, which
was laced with candid and bold ideas. In 2010, I
invited him to our district conference; it turned out
to be the beginning of a strong friendship. I have
also had the privilege of working with him on events
and committees and have witnessed his exceptional
work ethic. His mission in Rotary is service, service,
service.
He has big dreams, but he is also a keen listener who
observes, analyzes, and then implements a plan in
order to achieve his objective. He believes strongly
in Rotary, and he practices what he preaches. He
respects democracy and carefully weighs every
opinion in group decisions. This encourages
everyone he works with to give their best. He can
precisely identify the strengths of his team members
and match them with the Rotary responsibilities
best suited to them. In meetings he often breaks the
monotony with anecdotes and humor.
Shekhar once had to address a conference with
just a couple of hours to prepare. One of his former
employees lived in the town where the event was
being held and had invited him to visit. Although he
was on an impossible timetable, Shekhar obliged.
He has demonstrated the importance of sustaining
relationships — as well as a mysterious supply of
constant energy, a capacity for 18-hour workdays,
and an ability to provide instant solutions for any
problem.

Rajendra “Raja” Saboo
Rotary Club of Chandigarh, India
1991-92 Rotary International president
I got to know Shekhar through Vijay Bhandari, a
past district governor who spoke highly of Shekhar,
saying that he had potential to rise within Rotary. My
friend Vinay Nevatia, a member of the Rotary Club
of Calcutta, told me that if I were to go to Shekhar’s
apartment I would find that it was full of materials
for disaster relief kits, and that both Shekhar and his
wife, Rashi, would themselves be busy packing the
boxes. I realized Shekhar was a hands-on, serviceoriented Rotarian.
When the Boxing Day tsunami hit in 2004, Shekhar’s
club put together hundreds of kits for people on
the Andaman and Nicobar Islands, which had been
devastated. Shekhar traveled thousands of miles,
many times, to and from those islands in the Bay of
Bengal to deliver kits and help set up shelters. And
in 2015, Shekhar packed and organized the kits
that were destined for Nepal after a catastrophic
earthquake there.
Rashi Mehta
Shekhar’s wife
Shekhar has a deep soul and a large heart. He is not
only genuinely kind but also sees kindness in others,
and never shies from praising and encouraging
others for the smallest acts of goodness. He loves to
work with people, is a team guy as much as a leader.
His joy, energy, and capabilities double up when he
works with a team. He is an exceptionally positive
and enthusiastic person. I have not seen the thought
of failure bogging him down. If anything, he emerges
stronger and smarter out of challenging situations.
He has trained his mind to see the silver lining in
difficult situations and firmly holds on to the faith
that we will overcome.
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Kalyan Banerjee
Rotary Club of Vapi, India
2011-12 Rotary International president
I first met Shekhar 25 years ago. I was a Rotary
International director, and then-RI President Herb
Brown had asked me to convene a South Asia
conference in Kathmandu, Nepal, which then was
in the same district as Kolkata. The district governor
had assigned a team of young Rotarians to help
me organize the event, and one particularly bright,
smart, and often outspoken young man engaged
my attention. He was full of ideas, enthusiasm, and
innovations and was always willing to learn. That’s
how I first got to know Shekhar.
Following the success of the Nepal event, Shekhar
and I stayed connected. I followed his Rotary career
with interest, first as he was elected governor of his
district and then, a few years later, as a director. I was
always amazed by his ability to get people to support
him enthusiastically in whatever task he gave them.
He was irrepressible and bustled with new ideas.

Over the years, with his obvious sincerity and
commitment to Rotary, Shekhar has elicited amazing
trust and devotion from almost every Rotarian he
meets, everywhere. I have watched with admiration
as he became somewhat of a pied piper in Rotary and
was not surprised when he took on the assignment
to help make India fully literate. No one was sure
how this could be done. India has a population
of 1.3 billion people, about a quarter of whom are
not literate. Shekhar connected with the Indian
government, joined with all the appropriate NGOs,
and got Rotary’s efforts and sincerity recognized.
This literacy task is as big as making India polio-free.
Now, with Shekhar leading Rotary, I’m confident
that it will be achieved. And Shekhar will ensure
that Rotary is recognized all over the world not only
for the service that it does, but for bringing people
everywhere together.

After the Boxing Day tsunami, he traveled to the
Andaman and Nicobar Islands — which, though a
part of his district, are 1,000 miles away in the Indian
Ocean. And he later devised an amazing kit, which
included a tent, bedding, toiletries, candles, clothing,
and basic tools. Rotarians from all Indian districts
helped with funds, and if there was an earthquake in
Nepal, as there often are, or a tsunami in Chennai or
a cyclone in Odisha or a disaster in Maharashtra, the
kits would be there in 24 hours flat. Shekhar himself
would be there just a bit later.
The UK-based ShelterBox, which was started by
Rotarians, is internationally known for providing
relief after disasters anywhere in the world. Around
2015, the Rotary Board asked Shekhar to meet with
ShelterBox to negotiate a long-term arrangement.
Not only was he successful in that, he served as a
ShelterBox trustee as well.
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Kalyan Banerjee
Rotary Club of Vapi, India
2011-12 Rotary International president
“Shekhar’s programs and ideas are larger than life,
but he always walks the extra mile to make Rotarians
feel at home.”
“Shekhar will ensure that Rotary is recognized all
over the world not only for the service that it does,
but for bringing people everywhere together.”
“Rotary has contributed hugely to my parents’ growth
as individuals. Traveling the world and meeting
people from hundreds of countries has made them
so much more knowledgeable, self-aware, humble,
and compassionate.”
“Shekhar has tremendous zeal and enthusiasm for
life. He exudes energy and warmth and wins people
over with his sense of humor and thoughtfulness.”

Shekhar and Rashi Mehta at their home in Kolkata.
Rashi painted the picture “Mother and Child,”
behind her.Opposite: As part of the TEACH program
to increase literacy rates in India, Mehta often visits
schools that are part of the program, which are
known as “Happy Schools.” Rotary members in
India have transformed more than 3,000 schools
into Happy Schools. The Rotary Club of CalcuttaMahanagar supports this girls’ school in Kolkata,
Bhowanipur Arya Vidya Mandir, with a daily breakfast for more than 1,000 students.

Clockwise from top: Mehta’s club has constructed
some 7,000 toilets in villages where people don’t
have toilets in their homes; here, he and fellow
members (from left) Pranay Agarwal and Sandeep
Shah help build one. Meeting patients at an eye
hospital founded by the Rotary Club of CalcuttaMahanagar. Responding to massive flooding in
the state of Andhra Pradesh in 2013 by bringing in
Shelter Kits. Playing carrom with students at the
Paresh Nath Vidyalaya school in Kolkata. “They
always beat me,” Mehta notes. Rashi and Shekhar
Mehta with Anu Rampal Vidhawan visiting a child
who received cardiac surgery through the Saving
Little Hearts project. With Past RI Director and
Trustee Ashok Mahajan; past District 3142 Governor
Chandrashekhar Kolvekar; and Rotary Club of Thane
Hills, India, member Anindya Dasgupta, inaugurating
a program to provide computer learning for students
with visual impairments.
Clockwise from top: Shekhar and Rashi Mehta with
1999-2000 RI President Carlo Ravizza and his
wife, Rossana, at the 1999 International Assembly.
Members celebrate the start of the Rotary Club of
Calcutta-Mahanagar’s 25th-anniversary year in
July 2015. In 2016, Rotary leaders from across India,
including 2011-12 RI President Kalyan Banerjee
and his wife, Binota (front row), lit candles pledging
to prepare tens of thousands of children to attend
school through the Asha Kiran (Ray of Hope)
program, which provides classes for children who
have either dropped out or have never been to
school to help them catch up with other students
in their age group. Shekhar and Rashi Mehta doing
their part to spread the message of End Polio Now.
Enjoying pani puri, a popular street food in India,
with Sangkoo Yun, the current Rotary Foundation
vice chair.
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Clockwise from top: The Mehta family: children
Chandni and Chiraag; Rashi and Shekhar; and
daughter-in-law Geeta. Mehta’s parents, Sumer
Chand and Vallabh Mehta, surrounded by their
children and grandchildren: (back row) Chirag and
Madhulika Jain, Rashi and Shekhar Mehta, and
Rashmi and K.K. Singh, (middle row) Geeta and
Chiraag Mehta with Shekhar’s parents, and (front
row) Ishita and Roshni Jain; Shekhar’s daughter,
Chandni Mehta; and Sejal and Sanjana Singh.
Partners in life and Rotary Shekhar and Rashi Mehta.
Chiraag and Geeta Mehta’s son, Veer. “He’s our only
grand-child so far,” Mehta says. “He’s the sunshine
of our life.” This apartment complex, which Mehta
developed through his company, Skyline Group, is
the largest in the state of Rajasthan. At his desk: “This
is where I put all my dreams into action,” Mehta says.
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