
lk eğitim gelecek dönem guvernör
yardımcılarına ve ana komite
başkanlarına 20 Mart 2021 tarihinde
verildi. DG Gaye Binark’ın açılış
konuşması, GLDG Gülperi
Gürpınar’ın gelecek dönem teması,

bölge hedefleri ve bölge yapısını
aktarmasıyla devam etti.

GDD Şafak Alpay – Rotary’miz ve
Rotary Projeleri,

GDB Murat Sevinç – Kurumsal
İletişim ve My Rotary,

GDG Murat Çelik – Üyelik,
GDB Süleyman Girit – Uluslararası

Hizmetler ve Rotary Vakfı,
GDG Mehmet Sabri Görkey –

Kulüplerimizi Destekleyelim
başlıklarında eğitimlerini verdi.

10 Nisan 2021’de ise BES
(Başkanlar Eğitim Semineri) yapıldı.
Seminerin ilk dakikalarında müthiş bir
sürpriz yaşandı. Gelecek Dönem
Uluslararası Rotary Başkanı Shektar
Mehta, kendisi Calcutta-Mahanagar
Rotary Kulübü üyesidir, GLDG Gülperi
Gürpınar’ı bu önemli günde yalnız
bırakmadı ve seminere canlı bağlandı,
hedeflerini ve mesajlarını tüm
başkanlara iletti, sorulan tüm sorulara
cevap verdi.

“Do More – Grow More” ve “Each

One Bring One” dedi. Üyelik olarak
1.200.000’den 1.300.000 Rotaryene
ulaşmak hedefini verdi. Başkanlara
DDF’iniz yeterli değilse ortak bulma
sözünü verdi ve büyük proje
hedeflemelerini önerdi.

Rotaract ve Interact Kulüplerine
verdikleri değeri paylaştı.

İlk kez dönem başlamadan
Uluslararası Rotary Başkanı ile
konuşabilmek, sorular sorabilmek ve
sözler almak tüm başkanları motive
etti.

Ayrıca, BGES eğitim başlıklarına;
2430. Bölge GDG Malik Aviral –

Görev ve Sorumluluklar,
E/MGA, GDG Hasan Akbayrak –

UR Vakfı başlıkları eklendi ve büyük bir
katılımla BES tamamlandı.

29 Mayıs 2021’de Bölge
Rotaryenleri, çok değerli konuklarla
2021 Bölge Eğitim Asamblesinde
tekrar ekran başındaydı. Asamble,
zoom paketinin aşılmasından dolayı
hem zoom üzerinden hem de youtube
üzerinden yayınlandı.

Daha önce kayda alınan bayrak
töreni muhteşem bir coşkuyla yapıldı
ve başkanlar kulüp bayraklarını
kendileri gururla taşıdı.

GLDG Gülperi Gürpınar dönem
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hedeflerini:
� Rotary’nin kendisine yakışan

yeni üyelerle güç kazanması
� Dezavantajlı kızların

desteklenmesi,
� Çocuk Felci ve Covid-19 ile

etkin mücadele,
� Rotary-Rotaract-Interact’ın

birbirine kenetlenmiş olarak
çalışması,

� Rotary Vakfını etkin kullanmak
ve desteklemek,

� Büyük projeler yaparak
etkinliğimizi arttırmak olarak
özetledi.

Çok değerli konuk konuşmacı
Hüsamettin Koçan “Çünkü insan
yaşamı en anlamlı olandır.” cümlesiyle
hayatları değiştiren hikayesine başladı
ve kurucusu olduğu Baksı Müzesini
paylaştı. Koçan; “Baksı Müzesi, yoğun
göç veren Bayburt ilinin Bayraktar
köyünde; gurbetin, kaybolan
geleneklerin, unutulan değerlerin neden
olduğu sorunlara ve sonuçlara bir
çözüm arayışıdır. Gelenek, gelecek ve
süreklilik bağlantılarını kuran, bu bağları
istihdam, beklenti ve moral unsurları ile
güçlendiren bir anlayışa sahiptir.
Geleneksel kültürü koruyarak, gelecek
kuşaklara aktarmak için araştırmalar

yapan, bu zeminden hareketle özellikle
kadın istihdamı projelerini uygulamaya
koyan bir müzedir. Bulunduğu bölgede
özel yetenekli çocukları tespit edip,
burslarla eğitimlerine katkıda
bulunarak, özellikle tasarım, sanat ve
kültür alanlarında gelişmeleri için
projeler uygulamaktadır.” dedi.

Ayrıca Bill Gates’in asamble için
gönderdiği video da tüm katılımcılarla
paylaşıldı.

Eğitimler 10 ayrı sınıfta Başkanlar
ve Guvernör Yardımcıları, Kulüp
Sekreterleri, Kulüp Saymanları, Üyelik,
Kurumsal İletişim, Rotary Vakfı,
Uluslararası Hizmetler, Hizmet
Projeleri, Kulüp Yönetimi ve Gençlik
başlıklarında çok değerli eğitimciler
tarafından verildi. Eşler ayrı bir
oturumda bir araya geldiler. Eğitimlerde
katılımcılar tüm soruları için zaman
buldular. Ayrıca 3. saatte eğitimlerin
özet tekrarları verilerek katılımcıların
birden fazla eğitime katılmaları
sağlandı.

Bu 3 eğitim sonunda fırsatlar
yaratarak hayatları değiştiren harika bir
dönemden hizmetlerle hayatların
değiştirileceği yeni döneme geçmek için
tüm bölge ekibi, başkanlar ve kulüpler
hazırlıklarını tamamladılar.
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430. Bölge de 7-8 Nisan 2021
tarihinde düzenlenen
Başkanlar Eğitim Semineri
online olarak yapıldı. Oturum
DG. Serhan Antalyalı’nın yeni
bir döneme başlarken isimli

konuşması ve başarı dilekleriyle
başladı. GLDG. M. Kemal Ketrez
Evrensel hedeflerimizi ve dönem
temasını katılımcılarla paylaştı.

Başkanın Rol ve Sorumlulukları
(GDG Canan Ersöz), Dönemin
Planlanması ve Hedef Belirleme (GDG
Güner İnci), Göreneklerimiz ve
Geleneklerimiz (GDG Ömer Tezcan)
ve Lider ve Dönem (GDG Korhan
Atilla) konu başlıklarının yer aldığı 2
gün süren eğitim yoğun bir katılımla
gerçekleşti.

9 Nisan da 3 gün sürecek olan
Asamble 800 kişinin üzerinde bir
katılımla Cuma gün başladı. Bayrak
töreni dijital olarak yapılırken tüm
bölgede Rotary bulunan şehirlerden
bayraklar dalgalanarak gelerek
katılımcılar tarafından coşkuyla izlendi.

GLDG. M. Kemal Ketrez evrensel
hedefler konuşmasında, üyelerinin
çabalarını kızları güçlendirmeye ve
eğitime, kaynaklara, hizmetlere ve
fırsatlara erişimlerini sağlamaya

odaklamalarını istedi. Rotary'nin,
yaptığımız her şeyde çeşitlilik, eşitlik
ve kapsayıcılığın kritik olduğu
inancıyla, bu çalışmaya rehberlik
etmek için bir pusula olarak
kullanmalarını istedi.

GLDG. M. Kemal Ketrez, UR.
Başkanı Shekhar Mehta’nın “Hizmet
benim için bir yaşam biçimi oldu ve
ben de pek çokları gibi ‘Hizmet, bu
dünyada kapladığım alanın kirasıdır ve
ben bu dünyanın iyi bir kiracısı olmak
istiyorum’ şeklindeki yol gösterici
felsefesini asambleye katılanlarla
paylaştı.

GLDG. M. Kemal Ketrez, 'Her üye
Bir Üye Getirsin' sloganıyla Kulüplerin
büyümeye önem vermeleri gerektiğini
ve mevcut üyelerin devamının
sağlanmasının ne derece önemli
olduğunu vurguladı. Kulüplere
pandemi sırasında meydana gelen
yeniliklere uyum sağlamaya ve güçlü
ve canlı kulüpler oluşturmak için diğer
yeni fikirleri benimsemenin öneminden
bahsetti.

GDD. Şafak Alpay Rotary’de yeni
bir çağ isimli konuşmasıyla da
Rotary’nin geleceği ile ilgili çok değerli
bilgileri paylaştı.

Başkanlar eğitim Seminerine

ROTARY DERGİSİ HAZİRAN 202148

2430 Bölge 2021-2022 Dönemi BGES, BES ve

2430 BGES - BES - ASAMBLE

2“Hizmet
benim için
bir ya�am
biçimi oldu.”
Shektar Mehta



katılım gösteren 2420. Bölge DG.
Gaye Binark, 2440. Bölge DG. Ertan
Soydan, 2420. Bölge GLDG. Gülperi
Gürpınar ve 2440. Bölge GLDG.
Nedim Atilla, 2430. Bölge GDGA Emre
Öztürk, 2420. Bölge GDGA Suat
Baysan, 2440. Bölge GDGA Serdar
Durusüt, 2430. Bölge GDGAA Teoman
Kaynar, 2420. Bölge GDGAA Mehmet
Altay ve 2440. Bölge GDGAA Ayda
Özeren yeni dönem için başarı
dileklerini ilettiler.

Asambledeki Eğitimlerde Bir
Rotaryen Bir Fikir (GDG Erhan
Çiftçioğlu), Stratejik Plan, Eylem Planı
ve Önceliklerimiz (GDG Malik Aviral),
Vakfımız En Güçlü Kaynağımız (GDG
Korhan Atilla), Uluslararası Hizmetler
(GDG Hasan Akduman), Kurumsal
İletişim (GDB Abdurrrahman Baştaş),
Etkili Hizmet Projeleri Üretmek ve
Yönetmek (GDG Serdar Ünlü),
Etkinleşen Rotaract (GLDBRT Deniz
Şahin), Kulüp Üyeleriyle Çalışmak
(GDG Malik Aviral), Canlı Kulüpler
Yaratmak (GDG Müfit Metin), Polio
Bitiyor (GDG Gürkan Olguntürk),
Yazışma Gruplarımızın Kullanım
Amaçları (GDG Ali Gökben), Rotary’de
Ailenin Önemi (GDG Kemalettin
Erbilgin) ve Kulüplerinizle İlişkiler, Ekip

Ruhu, Tavsiyeler (GDG Murat Öz) konu
başlıkları anlatıldı.

Eş zamanlı yapılan oturumlarda
başkanlar sekreterler, saymanlar,
kıdemli üyeler, yeni üyeler ve eşler
farklı odalarda toplantılar yaptılar.

Cumartesi gün akşam düzenlenen
Gala pandemi dolayısıyla online
yapıldı. Büyükhanlı otelde düzenlenen
eğlenceye, asambleye katılanlar online
katılarak müzik ve kısa hatıralarla
unutulmaz bir gece yaşadılar.
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018-2019 dönemi Alaeddin
Demircioğlu Guvernörümün
konferansında, Çanakkale’de
sevgili Nedim Guvernörüm
kendi asamblesinin Kuzey
Yıldızı Rotary Kulübü

tarafından yapılmasını arzu ettiğini
söylediğinde gerçekten çok
heyecanlandım. Kulübümüzle
yaptığımız toplantılar sonrası ise böyle
büyük ve onurlu bir görevi kabul
etmekten çok mutlu olduk. 2018 yılında
kurulan çok yeni bir kulüp için bu
gerçekten büyük bir onurdu. Hevesle
başladığımız çalışmalarda rotaryen
dostlarımızı Bursa’da ağırlamak için her
detayını planlamaya başladık.
Gezilerimizi, eğitimlerimizi,
yemeklerimizi en iyi şekilde nasıl
yapabiliriz çalışmasını sürdürürken bir
anda Covid 19 pandemisi karşımıza
çıktı. Bu dönemi çok çabuk
atlatacağımızı düşünüp çalışmalarımıza
devam ederken ne yazık ki koşullar
istendiği gibi gitmedi ve biz Kuzey
Yıldızı Rotary Kulübü ailesi olarak
2440. Bölge 2021-2022 dönemi BES ve
Bölge Eğitim Asamblesini ekran
karşısından gerçekleştirmek üzere
çalışmalarımızı yapmak zorunda kaldık.
Her ne kadar yüz yüze olamasak da

başkanlar eğitim semineri içeriklerini
normal programlar şeklinde ve mümkün
olduğunca aynı içerik çerçevesinde
sunmaya çalıştık.

Bursa Almira Otel’de büyük
salonlardan birisini asamble yayın
merkezi şeklinde düzenledik. Canlı
yayınımız zoom ve youtube üzerinden
gerçekleştirildi. Kuzey Yıldızı Rotary
Kulübü görevli üyeleri ile birlikte
Guvernörümüz Nedim Atilla, sevgili
Ayda Özören, sevgili Güneş Ertaş ve
sevgili Emre Kaynak o salonda 4 gün
boyunca programımızı aksatmadan
çalıştık. Teknik masamızda sevgili
Güneş Guvernörümüz ve sevgili Emre
harika bir çalışma yaptılar. Teknik
anlamda sıkıntımız sadece internet
bağlantımız olacaktı ki orada da Almira
Otel’in profesyonel yönetimi anında
sorunlarımızı çözdü. Nedim
Guvernörümüzün hazırladığı program
doğrultusunda zamana birebir uyarak
çalıştık. Programımızda Uluslararası
Rotary'nin vizyonu doğrultusunda
Gelecek Dönem Guvernörümüz Nedim
Atilla'nın bölge hedeflerini
başkanlarımızla paylaştık. Büyük bir
heyecanla dönemlerini bekleyen
başkanlarımızı yeni döneme hazırlamak
için gerekli eğitimler çok değerli
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Rotaryenler tarafından verilirken hem
bilgilerimizi geliştirdik hem de hem
liderlik adına yeni adımlar attık. Paralel
oturumlarla başkanlarımızı ve kulüp
görevlilerini eğitimlere tabi tuttuk. Ama
bu arada değerli katılımcılara, Bursa’da
sanal gezinti yaptırdık. İznik ve Bursa
gezilerimiz katılımcılarımız tarafından
çok beğenildi. Bursa müzelerini gezdik.
Kestane şekeri yapımını, Bursa’nın
meşhur İskender Kebap’ını ve süt
helvasını uzmanlarından öğrendik. Tabii
biz salonda ekran arkasında olanlar
bunları tattık. Hacivat ve Karagöz
konuklarımızı ekranda karşıladı. Piyano
resitallerimiz, Bursa Senfoni
Orkestrasının değerli üyeleri ile canlı
sohbet ve müzik, Rotaryen
bestecilerinin Rotary besteleri ekran
karşısında hepimizi dinlerken mutlu etti.
Asamble konuk konuşmacımız Prof.
Dr. Gökhan Hotamışlıgil moleküler
mimari ve metabolik fonksiyonun nefes
kesici ilişkisi ile tüm katılımcıları çok
etkiledi. Hayatları değiştiren 10 kadının
olağan üstü hikayelerini dinlemek ve
onlardan ilham almak ise gerçekten çok
etkileyici oldu.

Bayrak törenimizde kulüp
başkanlarımız önceden gönderdikleri
videolar ile kendi kulüp bayraklarını

gururla salladılar. Rotary, İnteract,
Rotarct bayrakları ile Türk bayrağımız
ise salonumuzda gururla taşınarak
törenimiz gerçekleştirildi.

Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü örnek
toplantısı ise hem üyelerimizin canlı
katılımı hem de zoom üzerinden
başkanlarımızın katılımı ile
gerçekleştirildi. Emekli ABD
Büyükelçisi- Göztepe RC Üyesi Namık
Tan, günümüz Türkiye-ABD ilişkileri
açısından çok değerli bilgiler paylaştı.

Asamblemizde yapılan açık
oturumda ise Geçmiş ve Gelecek
dönem Guvernörlerimiz,
başkanlarımızın ve değerli rotaryenlerin
sorularını cevapladılar. Liderlik
açısından başkanlarımıza örnek olacak
bir oturum oldu.

BES ve Asamble sonrası gerek
Rotaryen dostlardan gerekse başkanlar
ve kulüp görevlilerinden aldığımız geri
bildirimler doğrultusunda herkesin çok
keyif aldığını , hedeflerin
gerçekleştirilmesi konusunda verilen
eğitimlerin inanılmaz motive edici
olduğunu öğrendik. Bu ise Kulübümüz
açısından gurur verici oldu.

Bursa Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü
GDB Nazan Boran
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