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Huriye SERTER 
2440. Bölge Üyelik Komitesi Başkanı

Yeni Üye Adaptas-
yon Kampı 2014-15 
Döneminde ilk kez  
2420, 2430 ve 2440. 

Bölgeler ortak organizasyonu olarak 
Antalya’da gerçekleşti. Ülkemizin 
dört bir yanından gelen 207 Rotar-
yen 7-8 Mart’ta  Antalya Aska Lara 
Otelde buluştu.

Amaç; daha bilgili, daha katılım-
cı, daha etkin üyelerle Rotary’nin bü-
yümesini sağlamaktı. Daha fazla mo-
tive olan, projelere daha fazla dahil 
olan, geleceğe önderlik edecek daha 
fazla Rotaryen liderler için yeni to-
humlar atabilmekti.

Aramıza kısa zaman önce katıl-
mış yeni üyelerimizle birlikte, başka 
hiç bir yerde bu kadar çok sayıda de-
ğerli ve deneyimli Rotaryen’i bir ara-

da bulup dinleyemezdik herhalde.
Başta, Zon direktörümüz Sevgili 

Şafak Alpay ve eşi Deniz, bizlere her 
zamanki güler yüzleriyle ve bilgi bi-
rikimleriyle müthiş bir cesaret ve gü-
ven verdiler.

2420.Bölge Guvernörümüz Mü-
fit Ülke ve eşi Sema, 2430. Bölge Gu-
vernörümüz Korhan Atilla ve eşi Ay-
lin, 2440. Bölge Guvernörümüz Me-
cit İsce ve eşi Oya kalplerindeki ışığı 
hepimize yaydılar, hepsinden  müthiş 

enerji aldık.
Onların önderliğinde gerçekleş-

tirdiğimiz YÜAK hepimizin akıl-
larında ve gönlünde unutulmaz bir 
yere oturdu. 2430. Bölge GDG Mu-
rat Öz ve 2440. Bölge GDG Yeşim 
Yöney; sizlerle çalışmak büyük bir 
onur ve mutluluktu. 

YÜAK’ta bilgileri ve deneyimle-
riyle  bizleri aydınlatan diğer önder-
lerimiz GDG Ömer Tezcan, GDG 
Malik Aviral, GDG Ahmet Gürme-
riç, GDG Murat Çelik... İyi ki varsı-
nız, sizler sayesinde Rotary’i en güzel 
şekilde anlama ve tanıma fırsatı bul-
duk.

Sevgili Necati Yöney, Ela Öz ve 
Ayten Gürmeriç olmazsa olmazları-
mızdı. Katılımlarıyla ve dost sohbet-
leriyle bizleri motive ettiler.

2420 ve 2430. Bölgelerden çok 
değerli dostlarım, GDB Tamer Ata-
barut, GDB Tijen Türeli, GDB Al-

Türkiye’nin üç Rotary bölgesi Yeni 
üyelik kampını ortak düzenledi

Yeni Üye Uyum Kampına katılan Rotaryenler, Uluslararası Rotary Direktörü Şafak Alpay ve eşi Deniz ile 2440. bölgenin Dönem 
Guvernörü Mecit İsce ile birarada 

2420, 2430 ve 2440. 
bölgelerin beraberce 
düzenledikleri Yeni Üye 
Uyum Kampı, Uluslararası 
Rotary’nin de maddi 
desteği ile Antalya’da 207 
Rotaryenin katılımıyla 
gerçekleşti.



M A R T  -  N İ S A N  2 0 1 5  /  R O T A R Y  D E R G İ S İ  - 25

tan Arslan ile birlikte böyle güzel ve 
anlamlı bir “ilk”e imza atmanın zevki 
bulunmaz bir duyguydu, böyle bir or-
ganizasyon olmasa nasıl tanıyacaktık 
birbirimizi?

Değerli eğitimcilerimiz Sevgi-
li Pelin Atabarut ve Rtn. Meltem 
Onay. Ülkemizin dört bir yanından 
gelen 207 Rotaryen sizler sayesinde 
bu kadar kısa sürede bu kadar güzel 
kaynaştılar. Katkılarınız çok büyük.

Hepinize ayrı ayrı gönülden  te-
şekkürlerimizi sunuyoruz… 

Teşekkürlerin en büyüğü ise bu 
organizasyona ev sahipliği yapan 
Antalya Rotary Kulübüne ve Orga-
nizasyon Komite Başkanı GDB Os-
man Berberoğlu’na. Havaalanında  
karşılamalarla başlayan, otel odala-
rımızda minik armağanlarla devam 
eden sürprizlerle,  dostluklarını her 
zaman hissettiren sevgili Rotaryen 
dostlarımız. İyi ki varsınız.

Bu kadar hazırlık, bu kadar plan, 
program…. Eğer onlar olmasay-
dı hiçbir anlamı olmazdı ve amacı-
na ulaşmazdı. Ülkemizin her yerin-
den koşarak gelen ve güler yüzleriyle, 
bakışlarındaki heyecanla bizlere iyi 
ki bu organizasyonu gerçekleştirdik 
duygusunu yaşatarak armağanların 
en büyüğünü veren çiçeği burnunda 
Rotaryen dostlarımız, eşleri ve ço-
cukları, sizlere de kucak dolusu te-
şekkürlerimizi sunuyoruz.

Evet, Toros dağlarının eteğinde, 
mitoloji ve tarihin iç içe geçtiği, güzel 
bir Akdeniz  kentinde… tam da ba-
har başlarken Yeni Üye Uyum Kam-
pı için Antalyadaydık. Birlikte hem 
bilgilerimizi hem de  dostluklarımızı 
paylaştık. 

2014 - 15 Rotary Döneminde ilk 
kez ülkemizin üç bölgesi birarada 
“Üye Adaptasyon Kampı”nı ortak 
bir organizasyon kapsamında 
gerçekleştirdiler. Antalya’daki aktiviteye 
207 Rotaryen katıldı. 
Yandaki resimlerde toplantıdan muhtelif 
resimler yer alıyor. 


