UR ASAMBLE

Uluslararası Rotary 2022
Asamblesi Sanal Ortamda Yapıldı
Murat Sevinç
Rotary Dergisi Türkiye Editörü

D

eğerli Rotary Dergisi Türkiye
okurları,
Geçen sene olduğu gibi bu sene
de Rotary Uluslararası Asamblesi
sanal ortamda yapılmak durumunda
kalındı. Bir haftadan fazla süren ve
yoğun bir çalışma trafiği ile geçen Asamble ile
izlenimlerini üç Bölgemizin Gelecek Dönem
Guvernörlerine sorduk ve düşünce ve izlenimlerini aldık. Şimdi sırası ile 2420, 2430 ve
2440. Bölge gelecek Dönem Guvernörlerimizin bizlerle paylaştıkları izlenimlerini size aktaralım. Evet Sevgili Suat Baysan Guvernörüm,
sizi dinliyoruz:
Aslında 2022 UR Asamblesi, Orlando’da
gerçek ortamda planlandı ancak yaşanmakta
olan salgın süreci nedeniyle maalesef sanal
ortamda gerçekleştirildi. Eşlerimizin programları Guvernörlerle bütünlük içinde yürütüldü. 7
Şubat Pazartesi başlayan etkinlik, 15 Şubat
Salı günü sona erdi. Türkiye saati ile her
sabah 07.00’de kayıtlı yayınların eşlerimizle
birlikte izlenmesi ve sonrasında Guvernörlerin
akşam 17.00’de canlı katılımı ile gurup toplantılarında, çalıştaylarda bulunma kurgusu başarıyla uygulandı.
Açılış konuşmasında UR Gelecek Dönem
Başkanı Jennifer Jones temamızın felsefesini, renklerin anlamını, düşüncelerini açıkladı.
Coşkuyla ve heyecanla içimizi ısıttı. Imagine
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Rotary – Rotary ile Hayal Edelim.
Şimdi sizlerle kendi görüşlerimin de bulunduğu Asamble buluşmalarının kısa hikâyesini
paylaşmak istiyorum.
Avustralyalı sanatçı Ricky Fellon tasarımını
Aborjinlerin masalsı hikâyelerinden esinlenerek hazırlamış. Avustralya yerlilerinin toprağa
saygı ve düş zamanı inancı üzerine kurulu, şifahi gelenekleri ve manevi erdemleri bulunmaktaydı. Rüyalar, düşler hem yaradılışın
antik zamanını, hem de günümüz gerçeğini
ifade etmekteydi.
Düş zamanı hikâyelerinden bir tanesi şöyle;
Tüm dünya uykudaydı. Her şey sessiz, hareketsizdi ve hiçbir şey büyümüyordu. Hayvanlar yer altında uyumaktaydı. Bir gün gökkuşağı
yılanı uyandı ve dünyanın yüzeyinde süründü.
Her şeyi bir kenara itti, bu onun tarzıydı. Tüm
bir diyarı gezdi ve yorulduğunda kıvrılıp yeniden uyumaya başladı. Böylece her yere izini
bıraktı. Sonra geri döndü ve kurbağalara seslendi. Onlar da su dolu kocaman mideleriyle
ortaya çıktılar.
Gökkuşağı yılanı onları gıdıklayıp güldürdü.
Sular ağızlarından çıktı ve gökkuşağı yılanının
izlerini doldurdu. Göl ve nehirler böyle yaratıldı. Daha sonra çimenler ve ağaçlar büyümeye ve yeryüzünü yaşam doldurmaya
başladı.
Temamızın tam merkezinde konumlanmış,
Aborjinlerin, rehber yıldızı, kuzey kutup yıldızı,
yön gösteriyor. Yolculuğumuzu ışığıyla aydınlatıyor. İlham kaynağı oluyor. Yıldızı çepeçevre

kuşatan halka, birbirimize olan bağlılığımızı,
vazgeçilmez dostluğumuzu vurguluyor.
Yedi nokta, odak alanlarımızı, esirgemeden
paylaştığımız samimi duygularımızı, karşılıksız
sevgimizi, sorunlara çözüm bulma, kaynaklarımızı hizalama yetimizi dile getiriyor. Duraksamadan çalışmanın, üretmenin el aleti yeşil
çubuk doğayı çağrıştırıyor. Ve arka plan,
beyaz, duruluğu, sadeliği, yalınlığı, saflığı, güveni, şeffaflığı ve asla vazgeçmeyeceğimiz barışı temsil ediyor.
Jennifer Jones “hayallerimizin peşinden
koşmaya başladığımız an, hayatımız anlam
kazanacaktır” diyor.
Kayıtlı 8 tematik konunun işlenmesi kıymetli
konuşmacıların anlatımları sıcak ve kucaklayıcı nitelikteydi. Kayıtlı yayın esnasında canlı
sohbet, selamlaşma ve farkındalık sağlandı.
Asıl etkili öğrenme ve tanışıklık, kayıtlı yayınlarla örtüşen, grup buluşmalarında gerçekleşti.
Her defasında dünyanın farklı ülkelerinden 20
Guvernör ile bir arada bulunmamızın kıymeti
ölçülemez boyuttaydı. 9. Ekran karşılaşması
toparlayıcı ve gelecek dönem hedeflerimizin
kendimiz tarafından tasarlaması ve paylaşılması ile sonuçlandı. Avrupa gurupları olarak
10. Toplantıda bir araya gelmemizin anlamı
bağlantılarımızın kuvvetlenmesi ve birbirimize
daha samimi duygular içinde kenetlenmemiz
olarak yorumlandı.
Eşlerimize yönelik buluşmalarda, Gelecek

Dönem UR Başkanı Jennifer Jones ve eşi Nick
Krayacich ardından özenle seçilen konuşmacılar birlikte gelecek için umut dolu hayallerini
paylaştılar.
Asamble süresince yanımızdan hiç ayırmadığımız çalışma kitapçığını “workbook” geleceğimizi, değişimi, beklentileri, fikirlerimizi,
projelerimizi ve hayallerimizi somutlaştırmak
amacıyla kullandık. Düzenlilik içinde tam zamanında başlatılan ve biten birleşimlerde modaratörlerin davranışları yenilikçi yaklaşımları
hem öğretici hem de eğlendirici yanıyla örnek
oldu. Kısa yorumlar, özgüven, duyarlıklı gözlem, konuşmaya ve birbirimizden öğrenmeye
teşvik… Söz alanların da sisteme ayak uydurması ve örnek kısa ve öz anlatımları neticesinde katılımcı bir ortam oluşması sağlanmış
oldu.
Cazip ve çekici yeni öyküler yazmamıza
yardımcı olacak, yeryuvarın her köşesinden
doyumsuz hikâyeleri dinledik. Kendi benzersiz
uğraş ve çabalarımızı gururla anlattık. Not edilmesine imkân sağladık, örnek olduk. Yeni
ufukları keşfettiğimiz konu başlıklarını kısaca
sıralıyorum.
1-Birlikte yolculuğumuz…
2-Katılımcı merkezli deneyim yaşamak için
nasıl bir Rotary hayal edebiliriz? Üyelerimizin beklentilerini karşılamak… Çeşitlilik, Hakkaniyet,
Kapsayıcılık?
3-Erişimimizi Genişletmek… Genç liderler

“Her defasında
dünyanın farklı
ülkelerinden
20 Guvernör ile
bir arada
bulunmamızın
kıymeti ölçülemez
boyuttaydı.”
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Hastalıkların
salgınların sona
erdi+i, her
çocu+un okuma ve
yazma ö+rendi+i,
sevginin, iyi
niyetin, e*itli+in,
barı*ın hâkim
oldu+u bir dünya
görü*üyle sabah
uyanıldı+ı, ye*il,
mavi, bir gezegen
hayal edin…

için çekicilik…
4-Uyum Yeteneğimiz… Rotary’nin değişime
yaklaşımı…
5-Hizmetlerimiz etkisi… Hikâyemizi anlatmak… Vakfımız…
6-Biz Rotary… Kurumsal İletişim…
7-Sürdürülebilir değişim yaratmak… Görevimiz, Polio.
8-Gelecek dönem için planlama…
Salgın sonrasında tüm dünyada değişim
rüzgârları daha kuvvetli esmeye başladı. İş
yapış tarzımız, öğrenmemiz, yaşamamız, eğlenmemiz yeniden tanımlanıyor. Zaman ve
mekân kavramları şekil değiştiriyor, ortamlar iç
içe geçiyor. Çeviklik, ince yetenekler, liderlik
unsurları, değişimin ve uyumluluğun sürtünmesiz yaşama geçirilmesi ile doğru orantılı gelişiyor. Rotary Ailemizin bağlantılı üstünlüğünü
hızlıca toplum için yenilikçi hizmetler üreterek
harekete geçirebiliriz.
UR Asamble’de sıklıkla Rotary vizyonu dile
getirildi, içselleştirildi.
Önce kendi içimizde, sonra yaşadığımız toplumlarda ve nihayetinde tüm dünyada kalıcı
değişimi yaratmak üzere bir araya geldiğimiz
ve harekete geçtiğimiz bir dünya hedefliyoruz.
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Değişim, kalıcıdır, kaçınılmazdır, çağdaşlıktır, değişimi özümsemek pırıl pırıl yeniliklerin
habercisidir. Üyelik, Rotary ve Rotaract birlikteliği olarak sürdürülecektir. Dünya değişirken
Rotary liderleri öncü görüşleri benimsemiş
paydaşları ile katılımcı sistemler geliştirmiş olacaklardır. İyilikler önce hayal kurarak başlar.
Musluğu açar açmaz, tükettiğimiz temiz
suya 2 Milyar insanın ulaşamadığını düşünün.
Hastalıkların salgınların sona erdiği, her çocuğun okuma ve yazma öğrendiği, şefkatin, sevginin, iyi niyetin, eşitliğin, barışın hâkim olduğu
bir dünya görüşüyle sabah uyanıldığı, dillere
destan yeşil, mavi, bir gezegen hayal edin…
Polio virüsünün tamamen bertaraf edildiğini
hayal edin.
Toplumumuzun değişimi hayal edebilmesi,
yarın sabah somutluklarla buluşması için UR
Vakfı’na her zamankinden daha fazla ihtiyaç
olduğunun bilincindeyiz. Vakfımıza verdiğimiz
katkıların, doğru projeleri seçmenin nasıl nadide netice verdiğine, yaşamları nasıl değiştirdiğine defalarca tanıklık ettik. Vakfımıza sahip
çıkmak bilinirliliğimiz, tanınırlığımız açısından
şimdi daha değerli ve anlamlıdır. Küresel dostlukların kurulmasında sıkıntılara derman olun-

masında, yaşamları değiştirmede, yüzlerde
gülücüklerin oluşmasında vakfımız biricik aracımızdır. Vakfımız kurumsal iletişim aracıdır,
hayranlık uyandıracak benzersiz dokunuştur.
UR Asamble, anlayışların, algıların, alışkanlıkların dolayısıyla davranışların değiştiği
dünyayı yakından tanımamıza ve değerlendirmemize fırsat yaratmıştır. Rotary’nin öncü, uz
görülü duruşu, Liderlik, Çeşitlilik, Dürüstlük,
Dostluk, Hizmet değerleri, Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık felsefesi ve 7 odak alanı
çerçevesinde topluma sürdürülebilir güzellikler
sunması övgüyle devam edecektir.
Bir solukta tamamlandı. Birbirimizi kucaklayamasak da aramızda denizler, gökyüzü, kıtalar olsa da yollarımızın kesişmesi sağlandı.
Sevimli duygularımızı, iyilik dolu bakışlarımızı,
birbirimize aktardık. Eğitmenlerimiz incelikle
yönettiği, yeni hatıraların yazıldığı, yeni dostlukların pekiştiği, düşsel Asamble beklentilerimizi fazlasıyla aşarak nihayetlendi. Benim
izlenimlerim kısaca bunlar. Teşekkür ederim.
Evet Sevgili Emre Guvernörüm, sizin izlenimlerinizi de kısaca alabilir miyiz lütfen.
Uluslararası Asamble; kaydımızı yapmış,
uçak biletlerimizi almış ve heyecanla gitmeyi

beklerken artan Omicron vakaları sebebiyle
son anda tamamen çevrimiçi yapılacak şekilde değiştirildi. Her ne kadar bunu tercih etmiyorduysak da aslında sanal eğitimlerinin
doğru kurgulandığında ne kadar etkili olabileceğini bu vesile ile görmüş olduk. Her bir görüşme odasında 20 Gelecek Dönem
Guvernörü, eğitim líderi, eğitim liderinin
bağlantısının kopması
durumunda devreye
girecek yedek eğitim
líderi, UR personeli ve
teknik personel ile 75
dakika boyunca yapılan eğitimler son derece etkilişimli, farklı
Bölge Guvernörleri ile
tanışma imkanı sağlayan, oturum sonlarındaki sohbet olanağı
ile işbirliklerini görüşebildiğimiz, fiziksel olarak
birlikteymişçesine rahat iletişim kurabildiğimiz
bir asamble olması itibariyle beklentilerimi aştığını rahatlıkla söyleyebilirim.
Bu sene Uluslararası Asamblede verilen
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mesajlar, Çeşitlilik, Eşitlikçilik ve Kapsayıcılık
konularının Rotary’ye nüfuz etmesi, Rotaract’ın yükseltilmiş statüsü, hikaye anlatıcılığını önemi, farklı üyelik ve kulüp modelleri,
değişime öncülük etme ve ayak uydurabilme,
Rotary’nin etkisi ve marka değeri ve Rotary’nin statejik planı (4 sütun üzerine inşa
edilmiş olan eylem planı) konularında yoğunlaştırılmıştı. Bu konulardaki bilgimizi ve vizyonumuzu, sabahları vídeo kayıtlarından
öğleden sonra ise canlı oturumlarda geliştirme
imkânı bulduk.
Birçok oturum sonrası 2420 ve 2440 Bölge
Guvernörlerimiz ile yaptığımız sohbet ve kritikler ise oturumların faydasını da keyfini de arttırdı. Suat ve Serdar Guvernörlerime teşekkür
ediyorum.
Hayal edeceğimiz, harekete geçip hayalleri
gerçekleştireceğimiz, Türk Rotary’sini olabildiğince ileriye taşıyacağımız, herkesin keyif alacağı, hayatları değiştireceğimiz ve gurur
duyacağımız yeni dönem şimdiden hayırlı
olsun. Sevgi ve saygılarımla.
Emre Öztürk Guvernörümüze de teşekkür
ettikten sonra sırada 2440. Bölge Gelecek
Dönem Guvernörümüz Sevgili Serdar Durusüt
var. Sizi dinliyoruz Guvernörüm.
7-14 Şubat tarihlerinde hazırlanan Asamble, öncelikle teknik açıdan tam not aldı. Ekranda, dünyanın her yerinden katılan Gelecek
Dönem Guvernörlerini görmek ve onlarla tanışmak ayrıca. günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar sözleri ile selamlaşmak ise heyecan
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vericiydi. Biz toplantı saati yönünden daha
şanslıydık. Online toplantı eğitim yönünden
daha verimli olmakla beraber network yönünden çok yetersizdi. Neyse ki tüm 2022-23 Dönemi Guvernörlerinin e-mail bilgileri eğitim
sonunda paylaşıldı. Eğitim konuları içinde
Çocuk Felcinin bitirilmesi ve Pandemi ile mücadele de konuşulan konuların içinde idi.
BES ve Eğitim Asamblesinde üstünde duracağımız konuların başında, Çeşitlilik, Fırsat
eşitliği ve Bütünlüğün her toplantıda konuşulmasıydı.
Stratejik önceliklerimiz, Aksiyon Planı ile
Rotary’nin tanıtlamasına yönelik konular, yeni
tip kulüp yapıları ve Rotaraktör’lerin yeniden
yapılandırılması.
En önemli konu ise Uluslararası Başkanımız Jennifer Jones’un hedeflerinin özetinde
büyüme ile ilgili çift rakamlı artış oranı için verdiği söz idi. Ayrıca “İstediğiniz yapıda bir toplumda yaşamak için, onun inşa edilmesine
yardımcı olun”. Rotaryen Saygı ve Sevgilerimle.
Serdar Guvernörümüze de teşekkür ettikten sonra son olarak Asamble’ye Eğitim Lideri
olarak katılan UR 2440. Bölge GDG Yeşim
Yöney’in de izlenimlerini almak istiyoruz:
Shopify Başkan Yardımcısı Loren Padelford’un dediği gibi “Covid bir zaman makinası
görevini gördü ve 2030’u 2020’ye taşıdı”
Geçekten durup şöyle bir son 2,5 yıla baktığımızda kendi yaşamlarımızda, çevremizde,
dünyada ne kadar çok değişikliğin bu süreye

sığdığını ve aslında çok zor olan değişimi ne
kadar çabuk kabullendiğimizi görüyoruz. Rotary’de de bu değişim çok hızlı yaşandı. Eğitimler, toplantılar, Asambleleler, hatta
Konvansiyonlar sanal ortama taşındı. Bir
anda kendimizi bir ekranın ardında Orlando’da UR Asamblesinde, bir başka gün Hawai’de Konvansiyon’da bulduk. UR Başkanları
evlerimize konuk oldu. Ama değişmeyen tek
bir şey vardı, o da pandemi koşullarında bile
dönmeye devam eden Rotary Çarkı.
İşte bu değişim içinde Gelecek Dönem Guvernörlerinin Eğitimlerinin yapıldığı Uluslararası Rotary Asamblesi de sanal ortama
taşındı. İki yıldır bu asamble’de görev almak
benim için eşi benzeri olmayan bir deneyim
oldu. Bir yandan geleceğin liderlerini şekillendirmenin sorumluluğu ve onları motive edebilmek için yüzde yüz performans verme çabası
diğer yanda dünyanın dört bir köşesinden
gelen Asamble eğitim liderleri ile paylaşılan
inanılmaz bir deneyim ve hayat boyu sürecek
dostluklar kurmak… Hem de sadece bir ekranın arkasından.
En özel deneyimlerden birisi de takım olabilmek. Yüz yüze bir toplantıda verilen eğitimden çok daha önemli sanal ortamda takım
olabilmek, birbirini destekleyebilmek, motive
edebilmek, koçluk yapabilmek. Asamble başlamadan önce eğitimcilerin eğitiminde 2.yıl bu
görevi yapanların ilk yıl eğitimcilerine mentorluk yapması onları bu göreve en iyi şekilde
hazırlamak için günlerce her oturumun prova-

sını yapmaları.
Saatler, günler, hatta aylar süren bir çalışmanın sonunda Gelecek Dönem UR Başkanı
Jennifer Jones’un Temayı açıklaması ile birlikte Gelecek Dönem Guvernörlerine çıktıkları
bu onurlu yolda eşlik etmek, onları en iyi şekilde görevlerine hazırlamak için her gün yeni
bir heyecanla o ekranın arkasından onlara dokunmaya çalışmak. Oturum bittiğinde aldığın
olumlu geri dönüşler ile daha da motive
olmak. Kendini eleştirmeyi öğrenmek, hatta
bazen kendinin en sert eleştirmeni olmak. Bir
eğitim bittiğinde bir sonrakini nasıl daha mükemmel hale döndürebilirim diye çabalamak.
Kısacası kelimelere sığdırmakta zorlandığım
ve bugüne kadar yaptığım tüm Rotary görevleri içinde en çok keyif aldığım ve kendimi geliştirdiğim bir deneyim oldu bu görev benim
için. Bir kez daha bana kattıkların için teşekkürler Rotary. Hep birlikte daha iyi bir dünya
hayal edebileceğimiz harika bir dönem yaşamak dileği ile…. Teşekkür ederim. Yeşim
Yöney.
Evet değerli okurlar, bir “Sanal UR Asamblesi” de böyle tamamlandı diyerek izlenimlerini bizimle paylaşan Guvernörlerimize
teşekkür ediyor, yolları açık olsun diyoruz….

“Covid bir
zaman makinası
görevini gördü
ve 2030’u
2020’ye ta*ıdı”
Loren Padelford
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