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Uluslararası Rotary’nin 
dönem liderlerinin eği-
timini verdiği Asamble 
14-20 Ocak tarihlerinde 

ABD’nin Kaliforniya Eyaletinin San 
Diego şehrinde yapıldı. Oturum-
lar ve grup tartışmalarında cep tele-
fonlarının yasak olduğu asamble, 14 
Ocak Pazar günü başlayan kayıtlar-
dan sonra akşam 19.30’da UR Baş-
kanı Ian R.H.S.Riseley’nin başkan-
lığında “Şimdi Zaman Bizimdir” te-
ması ile başladı. Açılış oturumunda 
gelecek dönem başkanı Barry Rassin, 
yardımcısı John C. Smarge tarafın-
dan tanıtıldı. 

15 Ocak Pazartesi yapılan 2. otu-
rum “Vizyon İle Yönetin” başlığı al-
tında UR Direktörü John C. Matt-
hews başkanlığında yapıldı. Rotary 

dünyasının bayrak töreni sonrası 
ABD, Avustralya, Bahamalar ve Ro-
tary marşları çalındı ve UR Yönetim 
Kurulu direktörlerinin tanıtımla-
rı yapıldı. UR Genel Sekreteri John 
Hewko “Liderlik”, GDD Micheal Co-
lasurda Sr. “Öz Değerler”, GLDD Jef-
fry Coderett “Lider Sizsiniz” başlıklı 
konuşmalarını yaptılar.

Aynı gün öğleden sonra 3. otu-
rum Direktör F. Yank başkanlığın-
da “Kulüpleri Esinlendirin” teması ile 
gerçekleşti. Eğitim liderlerinin tanı-
tıldığı oturumda Üyelik Geliştirme 
Komitesi Başkanı Larry A. Lunsford 
“Üyeliğin Geleceği”, Rotary Vakfı Mü-
tevellisi Mary Beth Growney Selene “ 
Katılımı arttırmak ve Güçlendirmek”, 
UR Eğitim Lideri Nicki Scott da 
“Kulüplerimize Yaşam Katmak” baş-

BE THE INSPIRATION
İLHAM KAYNAĞI OLALIM

2018-19 dönem teması ‘nın açıklandığı 
Asamble San Diego’da yapıldı  

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin ve eşi 
Esther.

2018-19 UR Başkanı Barry Rassin, 14 Ocak 2018’de San Diego’da yapılan Asamble’nin ilk oturumunda açılış konuşmasını yaparken
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lıklı sunumlarını yaptılar.
Asamblenin 3. gününde sabah ya-

pılan oturumun başkanlığını Direk-
tör Eun-Soo Moon yaptı. “Gelecek 
Şimdidir” başlığı altında yapılan otu-
rumda GDD Holger Knaack “Rota-
ractörler ve Mezunları Rotary’ye Ka-
zandırmak”, Avustralya’nın Melbour-
ne Rotary Kulübünden Amanda 
Wendt “Farklı Nesilleri Anlamak” ve 
GDG Haresh Ramschandani “Genç-
lerimiz - Geleceğimiz” başlıklı sunum-
larını yaptılar. 

Oturumun devamında “Partnerler 
Genel Oturumu” yapıldı ve önümüz-
deki dönem fırsatlarının değerlendi-
rilmesi esnasında Barry Rassin’in eşi 
Esther Rassin de bir sunum yaptı.

Öğleden sonra Direktör Bas-
ker Chockalingam başkanlığında 
“Liderlik Fırsatları ve Sorumlulukla-
rı” oturumunda UR Programlar ve 
Üye Hizmetleri Başkanı Jim Barnes 
“Sekreterya Size Yardımcı Olmak İçin 
Ne Yapabilir”, UR Pazarlama ve İle-

tişim Direktörü Chaunda Rosebo-
rough-Smith “Günümüzü Yaşarken”, 
UR Genç Liderler Programlarından 
Adam Doty “Gençlerin Korunma-
sı”, UR’de Eğitim Uzmanı Courtney 
Drew da “21. Yüzyıl İçin Anlamlı Mı-
yız” konularını işlediler. Aynı Akşam 
katılımcıların Danslı Yemek salonu-
na “Büyük Yürüyüşü” gerçekleşti.

17 Ocak sabahı yapılan 5. oturum 
“Vakfımızın Sihri” adını taşıyordu ve 
UR Direktörü Peter Ibhler tarafın-
dan yönetildi. Vakıf Başkanı Paul 
A. Netzel Vakıf Mütevellilerini ta-
nıttıktan sonra, Pakistan Başbaka-
nının Çocuk Felcini Yoketme Prog-
ramından sorumlu yardımcısı Sena-
tör Ayesha Raza Faruk “Çocuk Felci: 
Tarihte Geri Sayım”, Kaliforniya La 
Jolla Golden Triangle Rotary Kulü-
bü Üyesi Fary Moini “Küresel Bağış-
lar”, Rotary Barış Bursiyeri Summer 
Lewis “Barışa Doğru Çalışırken”, Va-
kıf Gelecek Dönem Başkanı Ron D. 
Burton “Vakfın Hedefleri” başlıklı su-
numlarını yaptılar. 5. Oturum son-
rası yine Partner Çalışma Grubunda 
“Bu yıl Rotary’yi kavramak” konusu 
çerçevesinde “Rotary için Sosyal Med-
yayı kullanmak, Mali Konuları Anla-
mak, Toplum Önünde Konuşmak ve 
Kulüp Ziyaretleri, Etkin Bölge Guver-
nör Partneri olmak” gibi konular ele 
alındı.

İLHAM
KAYNAĞI
OLALIM

Asamblenin 2. oturumunda bayrak geçişinden önce, başkanların ülkeleri Bahama, Yeni Zelanda ve Rotary bayrakları 
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Öğleden sonra yapılan 6. Oturu-
mun konusu “Dünyayı Değiştirmek” 
idi. Başkanlığını UR Direktörü Ke-
iichi Ischiguro’nun yaptığı oturum-
da Vakıf Mütevellisi seçilen John F. 
Germ “Değişim Projeleri”, Kanada’nın 
Ontario Eyaletinin Windsor-Ro-
seland Rotary Kulübünden Mary 
Jean Gallagher “Hizmet Projelerinin 
Gücü”, Vakıf Mütevellisi K.R.Ra-
vindran da “Dünyada İyi Şeyler Yap-
mak” başlıklı konuşmalarını yaptılar. 

18 Ocak sabahının oturumunda 
konu “Rotary’yi Dünya İle Paylaşın” 
oldu ve UR Direktörü Paulo Agusto 

Zanardi tarafından yönetildi. 2018 
Toronto Konvansiyon Komitesi Baş-
kanı Gordon McInally “2018 Toronto 
Konvansiyonu”, UR İletişim Komite-
si Başkanı Bradford R. Howard “Ro-
tary’nin Marka Temeli: Değer ve İfa-
de” GDD John T. Blount “Büyük Or-
ganizasyonların Gücü”, UR Başkan 
Yardımcısı John C. Smarge da “Ey-
lem Fertleri - Hayatlara Dokunanlar” 
konularını anlattılar.

Daha sonra gerçekleşen Partner-
ler Genel Oturumunda “Odak Alan-
ları ve Hizmet” konusunda Ekono-
mik ve Toplumsal Kalkınma, Su ve 

Sanitasyon, Okuma Yazma konuları 
ele alındı.

Konvansiyonun son günü “Değişi-
mi Tasavvur Edin” oturumu Direktör 
Robert C. Knuepfer Jr. başkanlığın-
da yapıldı. Hamburg Konvansiyon 
Komitesi Başkanı John T. Blount 
“2019 Hamburg Konvansiyonu”, UR 
Başkan Adayı Mark Daniel Maloney 
“Bölge Liderlik Planı ve Takımınızı 
Nasıl Yönetirsiniz”, GDD Jennifer E. 
Jones “Geleceğin Stratejik Planı”, Di-
rektör Noel Trevaskis de “ Değişimi 
Nasıl Yönetirsiniz” başlıklı sunumla-
rını gerçekleştirdiler.  

Öğleden sonra Kenneth W. Gra-
beau başkanlığında “Eylem Zamanı” 
oturumu yapıldı. California Üniver-
sitesi San Diego Tritones Capella 
Topluluğunun performansı sonrası-
UR Başkan Yardımcısı Dean Roh-
rs “Meydan Okumaların Üstesinden 
Gelmek” başlıklı konuşmasını yaptı. 
Daha sonra sahneye gelen UR Baş-
kanı Ian H.S.Riseley kapanış konuş-
masını yaptı. Onu takiben de Gele-
cek Dönem UR Başkanı Barry Ras-
sin “Asambleden Eyleme” konusunu 
işledikten sonra 2018 asamblesi sona 
erdi.

Her asamblede olduğu gibi, bek-
lenen en önemli an başkanın dönem 

Asambledeki oturumlarda yazıda belirtildiği gibi muhtelif konuşmacılar katılımcılara hitap etti. Solda UR İletişim Başkanı David 
Alexander Liderlik Fırsatları ve Sorumlulukları konusunu anlattı. Ortada Melbourne Victoria Rotary Kulübünden  Amanda Wendt, Farklı 

Nesilleri Anlamak konusuna değindi.  Geçmiş Dönem Guvernörlerinden Haresh Ramchandani de “Gençlerimiz - Geleceğimiz” başlıklı 
sunumuyla Rotary’nin gençlere yönelik projelerini anlattı.

Rotary ülkelerini temsil eden bayrak geçidi 15 Ocak’da yapılan ilk oturumun açılışında 
gerçekleşti. 
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temasını açıklaması idi. Uluslararası 
Rotary’nin 2018-19 dönem başkan-
lığını üstlenecek olan Barry Rassin, 
Pazar günü yapılan oturumda orga-
nizasyonu geleceği ile ilgili vizyonu-
nu ortaya koydu ve liderlere çağrıda 
bulunarak sürdürülebilir bir gelecek 
için çalışmalarını ve Rotaryenler ile 
toplum için “İlham Kaynağı Olmala-
rını” istedi.

Bahamalar’ın New Providence 
bölgesinin East Nassau kulübü üyesi 
olan Barry Rassin, 2018-19 Başkan-
lık Temasını, Uluslararası Asamble-
ye gelmiş olan guvernörlere “Be the 
Inspiration” olarak açıkladı: “Sizler-
den kulüplerinize, Rotaryenlere ilham 
kaynağı olmanızı  ve daha büyük şeyle-
ri istemenizi talep ediyorum. Daha faz-
lasını yapmak, daha fazla olmak, her 
birimizden daha uzun yaşayacak bir 
şeyler yaratmalısınız.”
Çocuk felcine son için 
inanılmaz heyecan 
verici bir dönemdeyiz. 
Bulunduğumuz noktada 
gördüğümüz her vaka, son 
vaka olabilir

Rassin Rotary’nin yeni vizyon ifa-
desinin gücünü şöyle vurguladı: “Be-
raberce insanların birleşerek küresel 
alanda, toplumlarımızda ve kendimiz-
de kalıcı değişim yaratmak için eylem 
yaptıklarını görüyoruz. Bu, Liderlerin 
inşa etmeye yardım edecekleri Rotary’yi 
tanımlamaktadır.”

Rassin, bu vizyonu gerçekleş-
tirmek için Rotaryenlerin organi-
zasyona önem vermeleri gerektiğini 
belirtti. “Biz her şeyden önce bir üye-

2420. Bölge Guvernörü Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi

2430. Bölge Guvernörü N. Altan Arslan ve eşi Neslihan

2440. Bölge Guvernörü Alaeddin Demircioğlu ve eşi Güliz

Asamblede sabah  ve öğleden sonraki 
oturumlar arasında Başkan Rassin, 

döneminde görev yapacak guvernörlerle 
geleneksel resimleri çektirdi. Yanda 

çerçeve içindeki resimlerde üç bölgemizin 
2018-19 Rotary Döneminde Guvernörlük 
görevini üstlenecek Rotaryenler ve eşleri 

UR 2018-19 Başkanı ve eşi ile beraber 
görülüyor.
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lik organizasyonuyuz. Şayet hizmet et-
mek istiyorsak, hedeflerimizde başarı-
ya ulaşmak istiyorsak, her şeyden önce 
üyelerimize önem vermeliyiz.”

Rassin gelecek dönem guvernör-
lerinden kulüp başkanlarını ve böl-
gelerindeki Rotaryenlerin değişim 
istemeleri konusunda ilham kaynağı 
olmalarını istedi. Daha fazla şey yap-
mak istemelerini, kendi potansiyelle-
rine erişmek istemelerini talep eden 
Rassin, bu motivasyonu verme ve on-
ların da ileriye doğru yollarını çizme-
de yardımcı olma görevinin guver-
nörlere ait olduğunu söyledi.

Çocuk Felcindeki gelişmeler
Rassin, ilham verebilmenin bir 

kaynağının da Rotary’nin çocuk fel-
cini yok etme konusunda yaptığı ça-
lışmalar olduğunu söyledi. Rassin, 
son otuz yıldır gerçekleşen inanılmaz 
gelişmeyi anlattı. 1988 yılında her yıl 
350.000 kişi polio virüsü nedeniy-
le felç olurken, 27 Aralık itibarıyla 
2017 yılında sadece 20 vakaya rast-
landı. Rassin, “Çocuk felcine son için 
inanılmaz heyecan verici bir dönemde-
yiz. Bulunduğumuz noktada gördüğü-
müz her vaka, son vaka olabilir” dedi.

Rassin, en son vaka bile tespit 
edilse, çalışmaların sona ermeyeceği-

ni vurguladı. Bunun için en az üç yıl 
süre ile ne bir nehirde, ne bir lağım-
da, ya da ne bir felçli çocukta virüse 
rastlanmaması gerektiğine değinen 
Rassin, sertifikasyon komisyonu-
nun ancak bu şartlarda çocuk felci-
nin tamamen yok olduğuna kanaat 
getireceğini belirtti. O zamana ka-
dar yapmakta olduklarımıza devam 
etmemiz gerektiğine değinen Rassin, 
aşılama ve hastalık gözlem program-
larına ilgimizin devam etmesi gerek-
tiğine işaret etti.

Sürdürülebilir çevre
Rotary son yıllarda yaptığı insani 

çalışmalarda “sürdürülebilirlik” konu-
suna özellikle odaklandı. Rassin bu 
konuda Rotaryenlerin çevre kirliliği, 
çevredeki bozulma ve iklim değişimi 
konularında gerçekleri artık kabul 
etme zamanının geldiğini söyledi. 
Kendi ülkesinin %80’inin su seviyesi-
nin sadece 1 metre üzerinde olduğu-
nu belirten Rassin, 2100 yılında de-
niz seviyesinin 2 metre yükseleceğine 
ve bu durumda ülkesinin ve Karayip-
lerdeki bir çok ada ve dünyadaki ben-
zeri alanların 50 yıl sonra yok olaca-
ğına değindi. 

Biz her şeyden önce bir 
üyelik organizasyonuyuz. 
Şayet hizmet etmek 
istiyorsak, hedeflerimizde 
başarıya ulaşmak istiyorsak, 
her şeyden önce üyelerimize 
önem vermeliyiz.

Rassin, tüm liderlerin Rotary 
hizmetine geniş bir küresel sistemin 
parçası olarak bakmaları gerektiğini 
söyledi. Bu nedenle de gelecek dönem 
guvernörlerinin sadece kulüplere de-
ğil, toplumlarına da ilham kaynağı 
olmaları gerektiğini vurguladı. “Yap-
tığımız iyi şeylerin kalıcı olmalarını is-
tiyoruz. Dünyamızı daha yaşanabilir 
bir yer haline getirmek istiyoruz. Sa-
dece burada ve sadece bizim için değil, Asamblede görev alan Rotary EğitimLiderleri birarada

Asambleye katılan dönem guvernörlerimiz ve eşleri Vakıf Mütevellisi Örsçelik Balkan ile 
birarada. Soldan sağa, 2420. bölgeden Hasan Akbayrak ve eşi Kazumi, 2440. bölgeden 

Alaeddin Demircioğlu ve eşi Güliz, Vakıf Mütevellisi Örsçelik Balkan ve 2430. bölgeden N. 
Altan Arslan ve eşi Neslihan.
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ama her yerde  herkes ve tüm nesiller 
için bunu yapacağız.”

Asamble’de bir önemli konuşma 
da Uluslararası Rotary Genel Sek-
reteri John Hewko’nun “Liderlik ve 
Değişim” ile ilgili yaptığı sunum idi. 
Hewko öyle bir zamanda yaşıyoruz 
ki, bir çok ülkede genç profesyoneller 
iş ve aileleri dışında bırakın Rotary 
gibi faaliyetleri, kendileri için bile çok 
az zaman ayırabiliyorlar diyerek bu-
nun sonucu içiinde yaşadığımız za-
manda küresel seviyede Rotary ‘nin 
ciddi meydan okuma ile karşı karşıya 

kaldığını ve bu nedenle 15 yıldır yak-
laşık 1.2 milyon üye sayısında patinaj 
yaptığını belirtti.

Bu açmazı fırsata dönüştürüp 
adapte olmak ve büyümek için lider-
lere ve tüm Rotary dünyasına görev 
düştüğünü belirten Hewko, gelece-
ğimizin değişimi getirecek güçlü li-
derlik gerektirdiğini ve bunun için de 
kendimiz basit bir soru sormamız ge-
rektiğini söyledi: “Ne gibi davranışlar 
büyük liderler yaratı.”

Bu sorunun cevabını Paul Har-
ris’in hikayesini özetleyerek veren 

Hewko, kısaca Rotary’de liderliğin 
gelecek için eylemleri kararlı olarak 
almaktan geçtiğini belirtti. Hewko, 
“Bugünün liderliği, gelecekte en büyük 
etkiye neden olacak tercihleri yapmak-
tır. Bu gibi tercihler de ancak ender 
olarak tek kişi tarafınadan yapılırlar. 
Kendi düşünceme göre, başarı farklı bir 
liderlik içermektedir zira liderler ve iyi 
yöneticiler doğuştan değil, kendilerini 
yetiştirdikleri için başarılıdırlar” dedi. 

Daha sonra John Hewko konuş-
masına aşağıdaki ana hatları ile de-
vam etti: 

“Konuşmaya başladığımda sizlere 
birbiriyle ilişikili oldukları için liderlik 
ve değişimin öneminden bahsedeceği-
mi söyledim. Bugün Rotary için liderlik 
ne anlam ifade etmektedir? Basit ifade 
edersek liderlik geleceğe odaklanmalı  
zira Rotary’nin geleceği bizim için bi-
rinci derecede önem arzetmektedir.”

“Daha önce de belirttiğim gibi Ro-
tary bir kavşakta bulunmaktadır. Bu 
kavşaktan başarıyla geçebilmemiz için 
sizlere Paul Harris’in sözlerini hatır-
latmak isterim: ‘Rotary doğru kaderini 
oluşturacaksa her zaman evrimci olma-
lı, arada sırada da devrimci olmayı de-
nemelidir’. Bu nedenle bugün 21. yüz-
yılın meydan okumalarına 20. yüzyı-
lın çözümleriyle cevap verme tuzağına 

UR Genel Sekreteri15 Ocak’ta Uluslararası Asamblenin 2. oturumunda  konuşmasını yaparken (solda), 2018 Toronto Konvansiyon 
Komitesi Başkanı  Gordon R. McInally, 2018’de Kanad’nın Toronto şehrinde yapılacak konvansiyon ile ilgili bilgi verdi.

Asamblede son gün genel oturumda San Diego Üniversitesi müzik grubu Tritones 
performansı ile katılımcıları büyüledi
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2018-19 UR başkanı Barry Rassin ve eşi asamble sonunda  katılımcıları 
selamlıyor

düşmemeliyiz. Yaratıcı olmalı, statüskoyu yönetmekten vaz-
geçmeliyiz.”

“Dün akşam Başkan Barry yeni bir vizyon içeren temayı 
sizlerle paylaştı. Bu temadan ilham alarak biz de uzun vade-
de düşünüyor 21. yüzyıldda çalışmamızı tnımlayacak yeni bir 
stratejik plan oluşturmaya gayret ediyoruz. Bunun için kendi-
miz basiy bir soru soruyoruz: ‘Rotary insanlığa nasıl hizmet 
edecek? Sadece bugün değil ama önümüzdeki onlarca yılda bu 
nasıl olacak?’ Bu sürecin başarılı olması için gerekli değişiklik-
leri yaparken, sizlerin ve bölgelerinizdeki kulüplerin katılımı-
na ihtiyacımız olacak.”

“Barry Rassin sizlerden döneminizde üç şey istedi: Kulüp-
lerinizi güçlendirmek, insani hizmetlere odaklanıp arttırmak 
ve kamu oyundaki imaj ve bilinci geliştirmek.”

“Kulüplerimizi desteklemek için 2016 Yasama Konseyi es-
neklik arzu eden kulüplere, toplantı, katılım ve üyelik ile ilgili 
istedikleri özgürlüğü tanıdı. Rotaract ve Rotary’de çifte üyelik 
imkanı sayesinde belki de Rotary’nin misyonu ve de-
ğerlerine bağlı 300.000 üye daha kazanabiliriz. Bu 
nedenle yaratıcı oluğp, bölgenizde yeni kulüp model-
leri yaratmaya çalışmalısınız. 35.000 kulübümüzde 
bu yaratıcılığı bağlayan zincirleri kırmalıyız.”

“Bu konuda yardımcı olmak amacıyla The Ro-
tarian dergisinde her ay kendilerini yeniden yarat-
maya çalışan kulüplere yer vermeye başladık. Bu 
nedenle guvernörler olarak bölgenizde en az bir ku-
lüpte farkındalık yaratan bir kulüp oluşturmanızı is-
tiyoruz.”

“İkinci konu olan insani hizmet hakkında lütfen 
bölgenizdeki kulüpleri Rotary Vakfının küresel ba-
ğışlar modelini kullanarak daha büyük, daha iyi ve 
sürdürülebilir projeler oluşturmaya teşvik edin. Küre-
sel bağışlar, projelerimizde sürdürülebilirliği arttır-
makta, uygulandıklarında kamu oyunda imajımızı 
güçlendirmekte ve başka organizasyonlar ile part-
nerlik oluşturma imkanlarımızı arttırmaktadır.”
The Rotarian dergisinde her ay 
kendilerini yeniden yaratmaya 
çalışan kulüplere yer vermeye 
başladık. Bu nedenle guvernörler 
olarak bölgenizde en az bir kulüpte 
farkındalık yaratan bir yaratıcılık 
oluşturmanızı istiyoruz.

“Başkan Rassin’in sizden istemiş olduğu üçüncü 
konu olan kamu oyunda imaj ve bilinci arttırma da 
bu iki konunun geliştirilmesiyle gerçekleştirilebilir.”

“Bu nedenle yeni oluşturduğumuz küresel ilan 
kampanyasını da dikkatle inceleyin. ‘People of Ac-

tion _ Hayatlara Dokunanlar’ reklam kampanyasının kay-
naklarını kullanarak kamu oyuna bizlerin neler yaptıklarını 
anlatın.”

Bir Uluslararası Asamblede önümüzdeki dönemin ça-
tısını oluşturacak görevler konusunda gerekli eğitimler 
veriliyor. Bu yazıda da bu eğitimde hangi konulara deği-
nildiğini detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Bölge guver-
nörlerimiz de burada almış oldukları eğitim çerçevesinde 
kulüplere asamblelerinde görevlerini anlatacaklar. 2420. 
Bölgede Guvernör Hasan Akbayrak, 2430. Bölgede Gu-
vernör N. Altan Arslan ve 2440. Bölgede Guvernör Ala-
eddin Demircioğlu bu konuda aldıkları eğitimi gelecek 
dönem başkanlarına yansıtacaklardır. Rotaryenler ola-
rak, başta gelecek dönemin kulüp yöneticileri olmak üzere 
asambleleri kaçırmayalım ve Rotary’nin geleceğini sağlam-
laştırmak için gerekli liderlik görevimizi yerine getirelim.

❑❑❑

Rotary toplantıları aynı zamanda dostluk ve eğlencenin doruk noktasına 
ulaştığı organizasyonlardır. Yukarıda buna örnek güzel bir resim görülüyor




