
UR Başkanı Barry Rassin Türkiye'de üç bölgeyi de ziyaret etti. 2440. bölge ziyareti esnasında Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi 
ziyareti programda yer almıştı. Resimde Başkan Rassin'e refakat eden bölgelerimi Rotaryen ve Rotaract'ları Efes'te Celsus Kütüphanesi 
önünde görülüyor. Resimde soldan saha 2420. Bölge DG Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi Yoshida, GDG Yeşim Yöney, DG2440 Alaeddin 

Demircioğlu, 2430. Bölge DG'eşi Neslihan Arslan, UR Başkanı Barry Rassin, GDD Şafak Alpay, GLDG Fatih Akçiçek, 2430. Bölge DG Altan 
Arslan, İzmir Rotaract Kulübü Başkanı BRT Kemal Aksoy, GDG Güneş Ertaş ve rehberleri Rtn. Berna Soydan birarada.

UR Başkanı Barry Rassin Türkiye'yi ziyaret etti
Kasım ayı sonunda Uluslararası 

Rotary Başkanı Barry Rassin Türki-
ye'nin üç bölgesine bir ziyaret gerçek-
leştirdi. İzmir'den başlayan ziyaret 
Ankara ve İstanbul  ile devam etti.

Başkan Rassin'in İzmir ziyaretin-
de Efes Antik Kenti ve Meryem Ana evi 
ziyaret edildikten sonra Konak Rotary 
Kulübünün sürekli eğitim merkezi ve 
Rotaract'ların Tepecik Eğitim Araş-
tırmada yaptıkları "Bu Hafta Değil, 
her Hafta" projesini de yerinde ince-
ledi.

İzmir'de Rotaract ve Rotaryenlerle 
biraraya gelen Rassin, her iki gruba da 
ayrı ayrı yaptığı toplantılarda seslendi.

Barry Rassin, Rotary'nin öncelik-
li projesinin "Çocuk Felci" olduğu-
nu belirtirken, dünyayı bu illetten Ro-
tary'nin kurtaracağını ve dünyada ilk 
defa bir sivil toplum örgütünün böyle 
bir olayı gerçekleştirmiş olacağını söy-
ledi. 

Dünyada hiç bir organizasyon, bu 
kadar çok insanın hayatını değiştire-
bilecek dokunuşları yapmamıştır di-

yerek Rotary'nin etkinliğini vurgular-
ken, bunun tamamen ilişkiler sayesin-
de gelişen bir düzen içinde oluştuğunu 
belirtti.

Barry Rassin'in verdiği örnek il-
ginç idi. Açık kalp ameliyatına ihtiyaç 
duyan bir gencin, Amerika'ya getirilip 
bu ameliyatı olabilmesini, sadece iki 
Rotaryenin tesadüfi karşılaşmaların-
da gündeme getirmeleri  ve Rotary ağı 
sayesinde vize problemini de aşarak 
yaşam kurtaran operasyonun yapılma-
sını sağlamalarını, Rotary'nin etkin 
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bir ağ olarak çalışmasına bağladı.
Bu ilişki ağına rağmen, Rotary'nin 

bir dönüm noktasında olduğunu vur-
gulayan Barry Rassin, geleceğimiz ile 
ilgili önemli kararların alınması ge-
rektiğine de işaret etti. Buna göre:

 ✓ Rotaryenler özellikle bazı ül-
kelerde gittikçe yaşlanan bir 
profile sahipler. ABD'de Rotar-
yenlerin ortalama yaşı 69,9 ve 
bu durum tabi ki dünya nüfu-
su ve toplumun gerçek yapısı-
nı yansıtmıyor. Organizasyo-
numuzun belkemiği olan ku-
lüplerimizin yaş ortalamasını 
toplumdaki mevcut ortalama-
ya indirmeye çalışmamız ge-
rekiyor.

 ✓ Rotary nasıl bir görünüm ar-
zetmeli? Son iki yılda 300.000 
üye kaybı oldu, bir o kadar da 
yeni üye alındı. Bu yaklaşık 
toplam üyelerin yüzde 25'inin 
değişmesi demek. İçimize al-
dıklarımızı tutamadığımıza 
göre bazı şeyleri doğru yapmı-
yoruz demektir.

 ✓ Bir yerde Rotary yanlış yapı-
yor. Bu yanlışı bulup düzeltme-
nin çarelerini bulmalıyız. Bir 
tarafta 250.000'in üzerinde 
Rotaractörümüz var. Rotary'yi 
gençlik yıllarından itibaren ta-
nımış olan ve topluma hizme-
tin önemini ve nasıl yapılaca-
ğını bilen bu gençlerin bir şe-
kilde Rotary'nin içinde kalma-
larını  sağlamalıyız. Yönetim 
olarak aldığımız kararların bir 
tanesi de zaten bu yönde. Rota-
raktörlerin genç yaşta da Ro-
taryen olabilmeleri için gerek-
li düzenlemeleri yaptık.  Hatta 
Rotaract kulübünü Rotary ku-
lübüne çevirmiş olan örnekler 
bile var.

 ✓ Dikkat etmemiz gereken bir 
diğer konu da cinsiyet denge-

si. Dünya nüfusunun yaklaşık 
yarısı erkek, yarısı da kadın. 
Rotary de bu durumu yansıt-
malı. 1989'dan beri kadınların 
Rotary'ye katılmaları yolun-
daki engelleri kaldırdık ve ku-
lüplerimiz de bu yönde adımla-
rı atıyorlar. Kadın üye sayısını 
arttırmış olan kulüplerin de 
daha başarılı projeler gerçek-
leştirdiklerini görüyoruz. Yani 
doğru yoldayız. Tüm kulüple-
rin daha fazla kadını üye yap-

ma konusunda adım atmaları-
nı bekliyoruz.

 ✓ Sosyal medya çok önemli. Tüm 
kulüplerimiz, Rotaryenler, 
sosyal medyayı kullanmalılar. 
Twitter, Instagram, Facebook 
gibi uygulamalarda mevcudi-
yetimizi arttırıp yaptıklarımı-
zı daha etkin bir şekilde kamu-
ya duyurmaya çalışmalıyız. 

 ✓ Küçük Prens adlı kitabın ya-

Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin Efes harabelerinde
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zarı Antoine de Saint Exupery'nin söylemlerini bi-
lirsiniz. Hayat hakkında çok önemli ve yönlendirici 
ifadeler kullanmıştır. Bunlardan bir tanesi de  tekne 
yapma konusundadır. Şayet bir tekne yapmak isti-
yorsanız, insanları harekete geçirip ağaç toplama-
larını istemeyin ve onlara da görev ve iş vermeyin. 
Ama onlara denizin enginliğinin hasretini çekme-
lerini öğretin. Bizim de hizmet konusuna yaklaşı-
mımız bu olmalıdır.

 ✓ Organizasyonumuzu genç profesyoneller için an-
lamlı kılalım. İş hayatlarına yeni başlamış gençle-
rin karşısındaki zorluklara bir de Rotary'yi ekleme-
yelim. Onlara gereken kolaylıkları gösterelim. Bu-
nun yanı sıra toplumu temsil ettiğimizi unutmaya-
lım. Dolayısıyla toplumu yansıtan bir üye yapımızın 
olması için çalışalım ve üyelik çalışmalarımızı bu 
doğrultuda geliştirmeye çalışalım.

Uluslararası Rotary Başkanı Barry Rassin, Ankara'ya yaptığı 
ziyarette Anıtkabir'i de Rotaryenlerle beraber ziyaret etti ve 

Anıtkabir Özel Defterine yanda görülen cümlerleri yazdı: 
Uluslararası Rotary'nin 2018-19 Başkanı olarak Mustafa Kemal 

Atatürk'e saygımı göstermekten büyük onur duyuyorum. 
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olarak o bir gelişme, eğitim 
ve eşitlik şampiyonu idi. Onun dünyaca bilinen ifadesi "Yurtta 

Sulh, Cihanda Sulh"u, Türkiye'deki Rotary üyeleri ve tüm 
dünyadakiler başarmaya çalışmakta ve savunmaktadırlar. 
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 ✓ Bazı şeyleri artık farklı yap-
malıyız. Bazen aynı şeyleri ya-
pıp farklı sonuç elde etmeye ça-
lıştığımızı düşünüyorum. Bu 
yaklaşımı değiştirmeliyiz.

Barry Rassin yukarıda belirti-
len noktalara değindikten sonra, Ro-
tary'nin de bu amaçla daha kapsamlı 
ve profesyonelce bir yaklışım için ça-
lışmalar yaptığına değindi. En başta 
yakın bir zaman önce kabul edilen viz-
yon bildirisi bunun iyi bir örneğini teş-
kil ediyor. 

Hatırlatmak gerekirse, Rotary'nin 
yeni vizyon bildirisi şu ifadeleri içeri-
yor: "Birlikte, yerküremizde, top-
lumlarımızda ve kendi içimizde 
kalıcı değişimi yaratmak üzere he-
pimizin bir araya geldiği ve hareke-
te geçtiği bir dünya hedefliyoruz." 
(Together, we see a world where people 
unite and take action to create lasting 
change - across the globe, in our com-
munities, and in ourselves.)

Yeni vizyonumuzda  ivmeyi "ha-
rekete geçmek" fiili oluşturuyor. Bu 
nedenle de kamu oyuna hitaben hazır-
lanmış olan ve dergilerde yayınlanan 
ilanlar, kullanılan posterlerde Rotar-
yenleri "Harekete Geçenler - Peop-
le of Action"  ifadesi ile tanımlıyoruz. 
Barry Rassin de bu ilanların bir şekil-
de topluma iletilecek mesajı en iyi şe-

Rotary daha iyi şeyler yapabilmeleri için Hayatlara Dokunmak isteyen insanları bir araya getiriyor. Atıl 
yerleri yenileyerek kullanılır hale getirmek ve buralarda ihtiyacı olanlara meslek kursları düzenlemek veya 
eğitim imkanı sağlayarak onlara bir gelecek kazandırmak üzere”ev”ler yapıyoruz. Toplumları güçlendirmek 
için bir araya geliyoruz — Hayata Dokunmak budur. Daha fazla bilgi için  . Rotary.org sitesini ziyaret ediniz.

HEP BİRLİKTE

HAREKETE GEÇENLER

2440 Bölgede UR Başkanı Barry Rassin çeşitli projeleri yerinde inceledi. Bunlar arasında 
Konak Rotary'nin Meslek Eğitim Merkezi, Rotaract'ların "Bu hafta değil, her hafta" projesi 

ve Çocuk Hastanesine yapılan alet bağışı yer aldı.
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Uluslararası Rotary Başkanı Barry 
Rassin 2420 ve 2430. bölgelerde de 

incelemelerde bulundu ve Rotaryenler ve 
Rotaraktörlere hitap etti. Barry Rassin, 

2420. Bölgede İstinye Park'ta "Çocuk 
Felcine Son" etkinliğine de katıldı.

kilde ifade ettiğine inanıyor ve Rotary 
kulüplerinin bunları etkin bir şekilde 
kullanma yöntemlerini bulmalarını ve 
kullanmalarını istiyor. "Çocuk Felci-
ni Bitiriyoruz, Hayatlara Dokunu-
yoruz, Aracı Oluyoruz ve Esin Kay-
nağıyız" başlıkları ile yayınlanan bu 
ilanları bölgelerimiz de yaygın kullan-
maya başlamalı. 

İzmir'den sonra Ankara'ya geçen 
UR Başkanı, ilk olarak Rotaryenlerle 
beraber Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıt-
kabir defterine şunları yazdı: "Ulusla-
rarası Rotary'nin 2018-19 Başkanı 
olarak Mustafa Kemal Atatürk'e 
saygımı göstermekten büyük onur 
duyuyorum. Türkiye Cumhuriye-
tinin kurucusu olarak o bir geliş-
me, eğitim ve eşitlik şampiyonu 
idi. Onun dünyaca bilinen ifadesi 
'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'u, Tür-
kiye'deki Rotary üyeleri ve tüm 
dünyadakiler başarmaya çalış-
makta ve savunmaktadırlar." 

Daha sonra Bilkent Konferans sa-
lonuna gelen Barry Rassin, burada Ro-
taract'lara hitap etti. Akşam yine Bil-
kent'te düzenlenen gala yemeğinde Ro-
taryenlere görüşlerini iletti.

Ankara ziyareti sonrası İstanbul'a 
giden Uluslararası Rotary Başkanı 
Barry Rassin, Burada İstinye Park'ta 
düzenlenen ve Ataköy kulübünün or-
ganize ettiği "Çocuk Felcine Son" et-
kinliğine katıldı. Bu faaliyetle ilgili re-
sim, dergimizin bu sayısının da kapa-
ğını teşkil ediyor. 

Akşam Swiss Otelde verilen gala 
yemeğinde de Rotaryenlere hitap eden 
Başkan, üç günlük ziyaret sonrası Tür-
kiye'den ayrıldı.

Uluslararası Rotary Başkanının 
ziyareti esnasında yaptığı konuşma-
ları değerlendirdiğimiz zaman, Rota-
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İLHAM KAYNAĞI OLALIM

ractörlere verdiği önem ön plana çıkı-
yor. Başkan Rotaract kulüplerini ge-
leceğin Rotaryenlerini yetiştiren bir 
kaynak olarak görüyor ve bu sayede de 
Rotary'nin nüfus yapısının değişip Ro-
tary'nin geleceğinin de daha sağlam te-
mellere oturacağını anlatmak istiyor. 
Rotaract kulüplerindeki kadın erkek 
dengesinin de bu sayede Rotary kulüp-
lerine de yansıyacağı, gençliğin enerji-
siyle de Rotay'nin daha güçleneceğini 
düşünüyor.

Barry Rassin, bu kapsamda alışıla-
gelmiş yaklaşımların dışına taşılması 
gereğini de ilginç bir benzetme ile açık-
lıyor. Kendi cümleleri ile bu benzet-
meyi dergimizin "Başkanın Aralık 
Mektubu"nda bulabilirsiniz. "Ters 

yöne gidip yeni yöntemler bulmak-
tan çekinmeyin" diyor Başkan Ras-
sin. 

Bilindiği gibi her dönemin başın-
da dünyada yayınlanmakta olan Ro-
tary dergilerinin  kapağında Başkan ve 
eşinin fotoğrafı yer alır. Bu dönem de 
UR'nin kapak resmi olarak gönderdiği 
fotoğraf kullanıldı. Ancak Başkan Bar-
ry bizlerden kendi resmine değil, fotoğ-
raftaki flamingolara dikkat etmemizi 
istiyor. Gerçekten de kapaktaki yedi 
flamingo'dan altı tanesi bir yöne gider-
ken, diğer biri ters yöne bakıyor. Büyük 
olasılıkla tesadüfi bir şekilde ortaya çı-
kan bu durumdan Barry bizler için bir 
ders çıkarıyor ve herkesin gittiği yön-
de hareket etmenin her zaman doğ-
ru olmayabilleceğini, doğru olduğuna 
inandığımız şeyleri inatla savunmalı 
ve aksi istikamette gidenleri de buna 
inandırmamız gerektiğini söylüyor. 

Kendi cümleleri ile Başkan Barry 
şu ifadeyi kullanıyor: " Değişim zor-
dur. Bir  istikamette ne kadar uzun 
süre gidersek ve bunun ne kadar 
çok arkadaşımızla beraber yapar-
sak, geriye dönüp başka bir yola yö-
nelmek ve farklı birşey yapmak o 
kadar zor olacaktır.  Fakat değişim, 
değişim olsun diye değil, dikkatli, 
düşünerek ve hedefe yönelik deği-
şim, gelişmek isteyen, güncel kalan 
ve doğru istikamete gitmek isteyen 
her organizasyon için gereklidir."

"Bu nedenle, o resme tekrar ba-
kın, ama bana bakmayın. Bu resim 
o flamingo hakkındadır. Resim, gü-
zel bir Bahama sabahında yürür-
ken ya da organizasyonumuzun 
rotasını çizmeye yardım ederken,  
merak eden, cesaretli ve farklı yön-
lere bakmanın daha iyi olabileceği-
ne inananlar hakkındadır."

Başkan Barry, Rotaract'lara hitap 
ederken; DG Altan Arslan ile 

Rotaract'larla beraber. Altta dikkat 
etmemizi istediği flamingoları içeren 

kapak resmi 
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