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UR 2430. Bölge 
2013-2014 Dö-
nemi Bes ve 

Eğitim Asamblesi 3-7 Nisan 2013 
de Antalya Xanadu Resort Otel de 
yapıldı. Gelecek Dönem Guvernörü 
Gürkan Olguntürk’ün liderliğinde, 
Çankaya Kulübünün ev sahipliğin-
de hem Eğitime önem verilen hem de 
eğlenceye önem verilen bir Asamble 
oldu.

Bu Asamblede bir dönem görev 
yapacak Başkanlar ve Görevliler ge-
rekli motivasyonu ve bilgilerini taze-
lediler.

BES in açılışı Organizasyon ko-
mitesi Başkanı Turgut Tokuş ve 
Çankaya Kulübü dönem başkanı Re-
şat Gürkan’ın konuşmaları ile başlan-
dı.

Konuklar takdim edildi. Daha 
sonra Dönem Guvernörü Murat Öz 
konuşmasını yaptı ve gelecek dönem 
Görevlilerine başarılar diledi. Ardın-
dan Gelecek dönem guvernörü Gür-
kan Olguntürk dönem teması ve  dö-
nem hedefleri ile ilgili konuşmasını 
yaptı.

BES’in ikinci gününde ise GDG 
ve Gelecek dönem eğitim önderi Ke-
malettin erbilgin “Ne Yapmalı?,  Ge-
lecek Dönem Bölge sekreteri Güner 
İnci Rotary Kulüp Örnek Toplantısını 
yaptı. Bu örnek toplantıda  Konuşmacı 
Turgut Tokuş , İnsan Ticareti hakkın-
da  ilginç bir konuşma yaptı.  Antalya 
Belediye başkanının konuşmasından 

sonra, Kültür ve Turizm eski Baka-
nı Ertuğrul Günay “Barış ve Turizm” 
başlıklı konuşmasını yaptı.

Asamble açılışı her yıl olduğu gibi 
yine görkemli bir şekilde GDG Ay-
dın Pelin’in organizasyonu ile gerçek-
leşti. Bu Asamblede Kulüp Flamala-
rını Başkanlar taşıdı görünüş mü-
kemmeldi. Ülke Bayrağımızı askerce 
taşıması bir çok Rotaryenin gözlerini 
yaşarttı.  Açılış canlı müzikle yapıldı 
görülmeye değerdi.

DG. Murat Öz ve GLDG Gür-
kan Olguntürk’ün  konuşmaları ile 
programa devam edildi. Guvernör eşi 
Rana Olguntürk  çok güzel mesajlar 
verdi. 

Bes ve Asamblenin 3. Günün-
de 2420 ve 2440 Dönem ve gelecek 
dönem guvernörleri konuşmaları ile 

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 
Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve 

Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı.

GLDG GÜRKAN OLGUNTÜRK
2430. Bölge
2013-2014 Dönem Guvernörü
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bölgeler arasındaki sıcaklığı ve dost-
luğu hissettirdiler. GDG Ömer Tez-
can her zamanki üstün performan-
sı ile dinleyicilere güzel bir konuş-
ma gerçekleştirdi. Gelecek dönem 
BRT’si Nilay Arkün’de gü-
zel mesajlar verdi.

Mesut Ilgım “Geçmişten 
geleceğe köprü ve Birikimin 
Paylaşımı” başlıklı konu-
suyla katılımcıları bilgilen-
dirdi. GLDG 2. gün konuş-
ması sırasında gösterilen vi-
deolar  çok ilgi çekti. Hele 
dansları. 

2013-2014 dönem gö-
revlilerinin takdimini 
GLDG Gürkan Olguntürk 
coşkulu bir şekilde  gerçekleştirdi. 
Ardından GDG Kemalettin Erbilgin 
“Yolculukta beraberiz”   ,GDG. Ufuk 
Güneş ve GDG Malik Aviral’in “Kır 
Menekşeleri” çok ilgi çeken konular-
dı. Son gün GDG Aydın Pelin “Ro-
taryen Olmanın Sorumlulukları” anla-

tan konuşmaları ile bilgilerini paylaş-
tı. GLDG  Gürkan Olguntürk yeni 
üyelere hoş geldiniz dedi. GLDD Şa-
fak Alpay “Güçlü Bölge, Güçlü kulüp” 
Konusunu çok güzel işledi.

Asamble kapanışı GDG Kema-
lettin Erbilgin’in teşekkürü, daha 
sonra DG. Murat Öz ve GLDG Gür-
kan Olguntürk’ün ve eşlerinin ko-
nuşmaları ile son buldu.

Tam bu sırada Çankaya Rotary 
Kulübü muhteşemliğini bir kere 

daha gösterdi. Çok ilgi çeken bir ka-
panış töreni yaptılar.  Tüm Rotar-
yenler , Guvernörler, Bölge görevli-
leri, Başkanlar eşleri kim ordaysa ki 
çok büyük bir katılım vardı herkes  

ayaktaydı, halay çekiyorlar-
dı.

Ayrıca BES ve Asamb-
le sırasında küçük guruplar 
halinde eğitim yapıldı,  ge-
rekli bilgiler tüm Rotaryen-
lere verilmeye çalışıldı.

Dolu dolu, geçen prog-
ramların ardından sıra Gala 
yemeğine geldi. Mükemmel 
bir dostluk içinde pist hiç 
boşalmadı. Çankaya Kulü-
bü güzel bir dans gösterisi 

yaptı. Hem folklörü hem de korosu 
muhteşemdi.

Bu güzel BES ve Eğitim Asamb-
lesinden sonra Pazar günü tüm dost-
lar gelecek döneme hazırlıklarını ta-
mamlamak için birbirine veda ederek 
oteli terk ettiler.

U.R.GLDD Şafak Alpay GDG (2005-06) Malik Aviral GDG (2001-02) Ömer Tezcan

Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay 2430. bölge GLDG Gürkan Olguntürk

2013-14 dönemi Türk Rotary’si bölge guvernörleri birarada



2440. Bölge Çalıştayı ve 
Başkanlar Eğitim Semi-
nerini 11-14 Nisan tarih-
leri arasında İzmir Kaya 

Termal Otelde gerçekleştirdik. Baş-
tan sona her detayı için kulübümüz 
çok emek verdi. Başarılı eğlenceli eği-
tici ve bilgilendirici geçen bu Çalışta-
yımızdaki tüm konular ve konuşma-
cı konuklar çok değerliydi. 11 Nisan 
da BES ile başlayan toplantımızın ilk 
açılış konuşmasının ardından Guver-
nörümüz Güneş Ertaş BES in amacı 
ve GLD Bölge Başkanı Esat Kardıça-
lı gelecek dönem teması ile İlgili baş-
kanlara bilgi verdi. Aslı Musal güçlü 
ve etkin kulüpler Murat Balcı proje-
lerinizle anılın diyerek gelecek dö-
nem kulüp başkanlarına güçlü mesaj-
lar verdiler. Sevgili Murat ve Sevgili 
Aslı Çalıştay boyuncada bu enerjile-
rini hepimize yansıttılar ve tüm ka-
tılımcıları motive ettiler. Onlara hep 
teşekkür ettik ama ben yine teşekkür 
ediyorum.

Akşam örnek Rotary toplantımı-

zı Karşıyaka Rotary Kulübü olarak 
biz açtık ve konuşmacı konuğumuz 

Sayın Op. Dr. Cüneyt Tuğrul idi. 
Kendisi bizlere liderlik ile ilgili bilgi 
verdi. GLD Bölge Başkanı Esat  Kar-
dıçalı da kısa bir konuşma yaptı ve 
tüm başkanlara hoşgeldiniz dedi. 
Toplantı sonrası sevgili Aslı Musal 

2440. Bölge Rotaryenleri asamble için
İzmir’de biraraya geldiler 

2430. Bölge GLDG’si Esat Kardıçalı ve eşi İclal 
Bayrak töreninde

BURAK AĞCA
KARŞIYAKA ROTARY KULÜÜBÜ
2012-13 Dönem Başkanı
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ve sevgili Murat Balcının enerjik ve 
tempolu sunumlarıyla bayrak töreni 
provası yapıldı. 

12 Nisan gayet verimli ve özel 
konular ve konuşmacılarla doluydu, 
o yüzden de güne enerjik ve formda 
başlamak gerekliydi, biz her sabah 
toplantı salonlarında sabah jimnas-
tiği yaptık. Kültür Üniversitesi öğre-
tim üyesi Fatih Erkoç çok hareketli 
interaktif bir sunum gerçekleştirdi. 
Vakıf komitesi başkanı Selim Yeğen 
başkanları bilgilendirdi.

Eşler oturumu Sevgili Figen Er-
taş ve sevgili İclal Kardıçalı’nın ko-
nuşmalarıyla özel bir toplantı şeklin-
deydi tüm başkan eşleri gelecek dö-
nem için son derece hazırdılar.

Sevgili Guvernör yardımcım Işıl 
Nişli ortak projelerin önemini anlat-
tı ve yine Murat Balcı genç kuşaklar 
olmazsa olmaz dedi. Ve çok değerli 
bölge görevlimiz Nedim Atilla top-
lumsal imaj çalışmaları ve Rotarynin 
toplumdaki algısıyla ilgili çok güzel 
bir konuşma yaptı. Başkanlar Eğitim 
Seminerinin kapanışının ardından 
ara verildi ve Çalıştay için açılış kok-
teyline geçildi. Tüm kulüp başkanla-
rını desteklemek için gelen çok kala-
balık bir rotaryen topluluğuyla bay-

2440. Bölge Çalıştay’ına (asamble) katılanlar birarada

 İşitme engellilerle oluşturulan koro ve Boğaziçi Caz Korosu birlikte konser verdiler

Asambleyi organize eden Karşıyaka Rotary Kulübü üyeleri, hizmeti sembolize eden önlük 
şeklindeki asamble kıyafetleriyle birarada
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rak töreni başladı. Ve yine sevgili Aslı ve sevgili Murat’ın 
başkanlara şevk veren çoşkulu konuşmalarıyla tüm baş-
kanlar bayraklarıyla sahnedeydi. GLD Bölge Başkanı 
Esat Kardıçalı Rotary ile hayatları değiştirin derken sa-
lon çoşkuluydu. 2420. Bölge ve 2420. Bölge  GLDG’leri 
Sayın Haluk Ulusoy ve Sayın Gürkan Olguntürk de bu 
coşkumuza konuşmalarıyla renk kattılar. Ve efsane isim 
GDG Şafak Alpay Rotary’nin yarını derken salonda coş-
ku daha bir artmıştı. Bu enerjiyle akşam 70’ler 80’ler 
kostümlü partimiz yapıldı ve partimizde Karşıyaka Ro-
tary Kulübü üyeleri eşleri dönem Guvernörü Güneş Er-
taş ve GLD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı ile birlikte dö-
nem temamızı vurgulamak amacıyla “We are the world” 
şarkısını söyledik. Akşam hem biz hem de tüm konuklar 
çok eğlendik.

13 Nisan sabah yine sabah sporuyla başlayan otu-
rumlar GD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı’nın gelecek dö-
nem görevlilerini tanıtması ile devam etti. Gelecek dö-
nem hedeflerinin tanıtıldığı ikinci oturumda önce; Türk-
çemizi doğru kullanmak ve Rotary’i ekonomik kılmak 
diyerek gelecek dönemin nasıl olması gerektiğini anlattı. 
Sayın GLD Bölge Başkanı Esat Kardıçalı daha sonra sı-
rasıyla sağlık komite başkanı Cüneyt Tuğrul sağlık şö-
lenindeki projelerini Gökhan Görçiz okuma yazmadaki 
hedeflerini Erhan Gökdağ afet barınaklarını Işıl Nişli ise 
Rotary’nin büyük projesi olan Ege Orman Vakfı işbir-
liğiyle Rotary ormanını anlattı. GLD Bölge Başkan eşi 
İclal Kardıçalı’nın sunumuyla Rotary anı kitabının oluş-
turulması benim Rotaryim anlatıldı. Bu oturumların so-
nunda tüm başkanlar hedeflere kilitlendi projeler konu-
şulmaya başlandı.

Öğleden sonraki oturumlar Rotary’nin yapısı ve vur-
gulanmak istenen etkinlikleri anlatıldı Rotary Vakfı ge-
lecek vizyon programı, Genç Kuşaklar, Özel RYLA’lar, 
Gençlik Değişim,  Rotaractlar ve İnteractlar...

Sonra tüm konukların beklediği an geldi konuk ko-
nuşmacı sosyolog Emre Kongar bizlere dünden bugüne 
Türkiye başlıklı konuşmasıyla    ve Türkiye’nin şimdiki 
durumuyla ilgili çarpıcı tespitleriyle son derece güzel so-
luksuz bir konuşma yaptı. Daha sonra Karşıyaka Rotary 
Kulübümün tüm konuklara teşekkürleriyle Çalıştayımı-
zın kapanışını yaptık. 

Akşam ise değişik bir Rotary etkinliği vardı sesli ve 
sessiz koronun büyüsü işitme engellilerle oluşturulan 
koro ve Boğaziçi Caz Korosu birlikte konser verdiler. İçi-
mize kalbimize dokunan bir Rotary etkinliği oldu. 

BES ve Çalıştayımıza katılan herkese teşekkür edi-
yorum. 

❑❑❑


