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Uluslararası Asamble 
bu sene ilk defa sanal 
ortamda yapıldı

Sevgili Rotary Ailem,

Rotary anılarımız içerisinde önemli bir 
yere sahip olan Uluslararası Asamble 
bu sene ilk defa Sanal ortamda yapıldı. 

Dönemdaşlarım Kemal Ketrez ve Nedim Atilla 
ile birlikte Changemaker Governors sıfatı ile  
1-11 Şubat tarihleri arasında, on gün süren bir 
serüvende eğitim alarak mezun olduk.  

Bir ilk’ i yaşamak benim için çok güzel 
ve özeldi. Bu eğitime başlarken her ne kadar 
sanal olduğundan dolayı içimde ister istemez 
hafif bir üzüntü oluştu ise de toplantılar esna-
sında oluşan sıcak dostluklar ve Rotary’ nin o 
güzel ortamı beni bu negatif duygulardan arın-
dırdı ve sonunda çok mutlu oldum ve çok güzel 
temaslar, dostluklar geliştirdim.

En Büyük şansım iki kere GDG Yeşim 
Yöney’in sınıfına düşerek kendisinin değerli 
ve öğretici görüşlerini almam idi. 

Her oturum sonrası akşam 21:00 da 
dönemdaş Guvernörlerimle beraber günü değerlendirmek unuta-
mayacağım anılardan biri oldu. 

Eğitim oturumlarında değişik ülkelerden katılımcıları tanı-
mak, yeni fikirler keşfetmek ve proje ortakları bulmak çok verimli 
ve heyecan verici idi.

Evet, fiziki olarak Orlando’ya gidemedik ama her eğitim son-
rası 30 dk sınıf arkadaşlarımla, ki her seferinde değişik kişilerle, 
sohbet etme fırsatı ve dostluğumuz oldu.

UR Başkanımız Shekhar Mehta çok samimi bir ortamda bizleri 
son derece motive eden anektodları ile konuşmasının ardından 
dönem temamızı açıklarken çok heyecanlıydım. 

Ekran karşısında eşimle beraberdim ama hissediyordum ki 
yanımda kocaman Rotary Ailem benimleydi. 

Konuşmasında Dünyada Rotary’ nin ne kadar önemli olduğunu 
ve yapılan hizmetler ile ne kadar çok kişinin hayatına dokunul-
duğunu ve bu gücün arkasında olmanın keyfi ve hazını bizlere 
hissettirtti. 

Daha sonra Shekhar Mehta ‘’Hizmet, bu dünyada işgal ettiğim 
yer için ödediğim kiradır’’ diyerek hepimizi son derece etkiledi ve 
duygulandırdı.

Dünya Başkanımız Shekhar Mehta önceliği 1.2 milyon olan 
üye sayısını 17 ay içinde 1.3 milyon üyeye çıkarma olarak açıkladı. 

Bizlerin büyük hayaller kurup büyük çaplı projelere imza atma-
mızı önerdi. Üzerinde önemle durduğu konulardan biri kızlarımızı 
güçlendirmekti, aynı zamanda Covid ile mücadele etmek ve Çocuk 
Felcini sonlandırmak hede�erimiz içinde idi. 

Bizler, aynı kalbi aynı duyguları paylaşan ve bir araya gelerek 
toplumlarımızda ve dünyada kalıcı değişim yaratan kocaman bir 
Aileyiz.

‘’Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim’’ teması ile yola koyu-
larak Nice Hayatlara dokunan projelere Ülkemizde ve Dünyada 
imza atacağız. 
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