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2420. Bölge 2016 Bölge Konferansında 
bir ilki gerçekleştirdi ve organizasyonu  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gazi 
Magosa’daki Kaya Artemis otelde düzenledi. 
Yazıda DG Mehmet Sabri Görkey’in 
değerlendirmesi yer alıyor.

Sevgili Rotary Ailem, 

Bir Rotary döneminin en önemli etkinliği Böl-
ge Konferansıdır. Bölge Rotaryenlerinin mo-
tive edilmesi, hizmet aşkının teşvik edilme-
si, Konferansın ana hedefidir. Bir yıl boyunca 

gerçekleştirilen projeler ve etkinliklerin değerlendirilmesi, 
kutlanması ve ödüllendirilmesi Konferansın ana içeriğini 
oluşturur. Gelecek dönemin hedeflerine ulaşmada ise gü-
ven verici etki yaratır. Konferansların bir teması olur. 

Konuk konuşmacı (var) ise farklı konularda bilgilen-
memizi sağlar. Konferanslara UR Başkan, ya kendisi doğ-
rudan katılır ya da bir temsilci gönderir. Bizim Konferan-
sımızda UR Başkan Temsilcisi Güney Afrika’dan GDG 
Christopher Nicholas Phillips (Nick) ve zarif eşi Silvia idi. 
Konferansımızın başka bir anlamlı konuğu daha vardı: 
Zone 208 Koordinatöru Kıbrıs Rum kesiminden Doros 
Jeropoulos. Açılış oturumuna katılarak bize bir anı tak-
dim etti. 

2420. Bölge olarak Konferansımızı 19-22 Mayıs tarih-
lerinde Kuzey Kıbrıs’da Gazi Magusa Batra Bölgesinde 
Kaya Artemis Otel’de 650 kişinin üzerinde bir katılımla 
gerçekleştirdik. 

Konferansımız 19 Mayıs günü 17:00 - 20:00 arasında 
açılış oturumu ile başladı. Rotary’ nin en heyecan verici ve 
anlamlı ritüellerinden olan Bayrak Töreni tek kelime ile 
muhteşemdi. Aylin ve benim açılış konuşmalarımızı taki-

ben sevgili GLDG lerimizi ve eşlerini dinledik.
Açılış oturumunun en anlamlı anı, Uluslararası 

Rotary’nin Rotaryenlere verdiği en büyük odül olan ve her 
Bölgeden bir kişinin alabildigi “Service Above Self - Ken-
dinden Önce Hizmet” ödülünün sahibini bulması idi. Bu 
yıl bu büyük ödüle 2420. Bolge’nin ikinci kadın Rotaryeni 
ve ilk kadın Rotary Kulüp Başkam Prof. Dr. Ovat Güray 
lâyık görüldü. Ovat Hocamızı bir kez daha yürekten kut-
luyoruz.

Aynı şekilde Yeniköy kulübümüz üyesi sevgili Funda 
Özer Baltalı’ya da “Ornek Girişimci Kadm Rotaryen” pla-
ketini takdim ettik. Kendisini kutluyoruz.

Konferansımızın ana konuşmacısı Türk Basının du-
ayeni gazeteci yazar Can Ataklı idi. Cumhuriyetimizin 
kuruluşundan bu yana yakın tarihimizin etkili bir değer-

Türk Rotary’sinde ilk kez bir konferans yurt dışında yapıldı

2420. Bölge DG Mehmet Sabri Görkey konferansta konuşmasını 
yaparken. Üstteki büyük resim konferansın açılışını gösteriyor.
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lendirmesi olan konuşması ile bizle-
ri hızlı bir tarih yolculuğuna çıkardı. 
Üstada çok teşekkür ediyoruz.

Açılış oturumumuzu UR Başkan 
Temsilcisi Nick Phillips’in konuşma-
sı ile bitirdik.

20 Mayıs Cuma günü Konferans 
toplantımız 09:30 - 13:30 arasında 
gerçekleşti. Kulüplerimizin gruplar 
halinde dönem anılarını anlatmala-
rı, Bölge Rotary Vakfı Komitemizin 
ve Ana Komite Başkanlarımızın su-
numları ikinci ve üçüncü oturumla-
rın ana konuları idi.

Cuma akşamı Konferansımızın 
gala gecesi vardı. Bir galada ne olur? 
Tabii ki sadece eğlendik. Dönemin 
yorgunluğunu attık. Dostluklarımızı 
güçlendirdik. Bölgemizdeki tanıma-
dığımız yeni dostlarla tanıştık.

21 Mayıs cumartesi dördüncü 
oturumda kulüplerimiz gruplar ha-
linde dönem anılarını anlatmaya de-
vam ettiler, Ana Komite Başkanları-
mız sunumlarını tamamlandılar.

Son kapanış oturumumuza ise 
sevgili Aylin’in Rotary Ailesi su-

numu ve ödül takdimi ile başladık. 
Hem Spina Bifida komite üyeleri, 
hem de büyük destek olan Başkan eş-
leri odüllerini aldılar.

Geldik en heyecanlı ana: sırasıyla 
Bölge Hizmet Odülleri, Bölge Üstün 
Hizmet Odülleri ve Guvernor Özel 
Ödülleri sahiplerini buldu. Ayrı-
ca Bölgede derece alan kulüplerimiz 
bayraklarına takacakları armalara 
sahip oldular. İlk üçe giren kulüpleri-
mizi bir kez daha kutluyoruz:

Bölge Birincileri: Ataşehir, Cad-

debostan ve İzmit kuluplerimiz
Bölge İkincileri: Körfez ve Yeni-

köy kulüplerimiz
Bölge Üçüncüsü: Fmdıklı kulü-

bümüz
Konferansımız UR Başkan Tem-

silcisi Nick Phillips’in ve benim ka-
panış konuşmalarımız ile sonlandı. 
Aylin ve ben Konferansımıza katıla-
rak bize büyük destek olan, başarılı 
bir dönemin tamamlanması sevinci-
ne ortak olan dostlarımıza çok ama 
çok teşekkür ediyoruz.

BÖLGE KONFERANSLARI 

En çok Bağış yapan kulüplerin 
başkanları birarada (solda), 
UR Başkan Temsilcisi GDG 

Christopher Nicholas Phillips 
ve Eşi Sylvia bayrak töreninde 

(altta); DG Mehmet Sabri 
Görkey ve ailesi podyumda 

(altta solda); Bayrak 
töreniinden bir görünüm (üstte)
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Mayıs ayı 2430. Bölge 
Rotaryenleri için ha-
sat zamanıdır. Böl-
ge Konferanslarımı-

zı hep Mayıs ayında yaparız. Döne-
mimizin konferansı da 19-22 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Antalya – 
Belek’teki Calista Luxury Resort’ta 
gerçekleşti. Toplam 562 katılımın 
olduğu konferansa altmışiki kulüp 
başkanı, otuz guvernör yardımcısı ve 
24 komite başkanı geldi. Güney Ro-
tary Kulübü’nün büyük bir titizlikle 
hazırladığı konferans, başarıyla ta-
mamlandı. Tüm katılımcılar konfe-
ranstan ve konferansın yapıldığı otel-
den memnun kaldılar. Bu zorlu göre-
vi hep gülümseyerek, sevgiyle gerçek-
leştiren Adana Güney RK herkesin 
taktirlerini bir kez daha kazandı. 

Konferans demek; “ödül” demek, 
başarılanları kutlamak demek, mut-
luluk ve gurur demek. Dönemi bir-
birinden değerli projelerle süsleyen 
kulüplerimizden 29’u UR Başkanlık 

BÖLGE KONFERANSLARI 

2430. Bölge 
konferansı

2430. Bölge’nin konferansı Antalya-Belek’teki Calista Luxury Resort’ta gerçekleşti. 
Toplam 562 katılımın olduğu konferansta 62 kulüp başkanı, 30 guvernör yardımcısı 
ve 24 komite başkanı yer aldı. Yukarıdaki resimde katılımcılar toplu halde görülüyor. 

Altta DG Canan Ersöz  konferans konuşmasını yaparken görülüyor. En alttaki resimde 
konferans ödülleri ile ilgili bir enstantane yer alıyor
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BÖLGE KONFERANSLARI 
Taktirnamesi (Presidential Citation) 
ve 24’ü Bölge Üstün hizmet Ödülü – 
Yıldız aldılar. 

Konferansın ilk günü 19 Ma-
yıs Gençlik Bayramı’na denk geldi-
ği için açılışta GDG Murat Öz’ün 
‘’Atatürk’ün anlatımında o gün” can-
landırması ve ardından Antalya Dev-
let Opera ve Balesi’nden dört bale-
rinin gösterisi izleyenleri çok heye-
canladırdı ve büyük beğeni toplandı. 
Bayrak Töreni’nde heyecan ve coşku 
zirveye çıktı; kulüp bayraklarına eş-
lik eden kulüp tuğlaları ile dev bir 
duvar örüldü. Kapanışta Güney Ro-
tary Kulübü Korosu’nun mini konse-
ri ayakta alkışlandı. Gençlik Değişim 
öğrencilerinin konuşmaları ve folklor 
gösterileri ise, herkesi hem coşturdu, 
hem de çok duygulandırdı. 

Bölge Konferansı’nın çok değerli 
konukları arasında UR Başkan Tem-
silcisi 6900. Bölge’den GDG Fran 
Milberg ve değerli eşi Robert, Direk-
törümüz Şafak Alpay ve sevgili eşi 
Deniz ile onbeş geçmiş dönem gu-

vernörü ve gelecek dönem guvernör-
leri vardı. Şafak Direktör konuşma-
sında UR Yasama Konseyi’nde alı-
nan yeni kararlar hakkında da bilgi 
verdi. Konuşmacı konuklar Prof. Dr. 
Yakut Irmak Özden (ilk Türk ka-
dın Rotaryen), Prof. Dr. Hasip Pek-
taş (Exlibris ustası), Prof. Dr. Emre 
Toğrul – Tiyatro Sanatçısı Uğur İzgi 

ve Sayın Serhat Saban’ın sunumları 
keyifle dinlendi. Konferansta ayrıca 
Bölge Meslek Hizmet Ödülleri ise 
Adana’dan Murat Yurtbulmuş (kule 
saati tamir ustası), Mustafa Sami 
Onay (şimşir kaşık ustası) ve Cengiz 
Özekes’e (el yapımı bıçak ustası) tö-
renle sunuldu. 

❏❏❏

Konferansın ilk günü olan 19 Mayıs’ta GDG Murat Öz’ün “Atatürk’ün anlatımında o gün” 
canlandırması ve ardından Antalya Devlet Opera ve Balesinin dört balerininin gösterisi 

büyük beğeni topladı

2440. Bölge 
konferansı

2015-2016 Dönemi Bölge Kon-
feransı 12-15 Mayıs 2016 tarihlerin-
de İzmir Çeşme Ilıca Hotel’de Urla 
Rotary Kulübü evsahipliğinde 500’ü 
aşkın Rotaryen ve yakınının katılımı 
ile gerçekleşti.

12 Mayıs 2016 Perşembe günü 
Bayrak Töreni, Dönem ve Gelecek 
Dönem Guvernörlerinin  açılış ko-
nuşmalarıyla başlayan Konferansın 
ilk gününde Kulüplerin Proje ve faa-
liyetlerini sergileme imkanı bulduk-
ları “Dostluk Evi”nin açılışı yapıldı. 
Konuk Konuşmacı Eralp Caner’in 
“Beyin Formatı” konulu konuşma-
sı dinlendi. Konuklar akşam Hobi 
Grubu orkestrasının konseri ile günü 
tamamladılar.

Konferansın ikinci gününde Ko-
mite Başkanlarının sunumları din-
lendi. Dostluk aralarında Dostluk 
Evi ziyaret edildi. Oturumlar boyun-
ca karışık olarak 12 ana başlıkta bi-
rinci olan projeler ödüle aday projeler 
arasından “Çark Dönüyor” başlığı al-
tında açıklandı. Öğleden sonra Viski 
Tadımı, Yemek Kursu ve Tavla Tur-
nuvası gibi sosyal etkinliklere yer ve-
rildi. Akşam yemeğinden sonra ise 

Konferans Konuk Konuşmacısı Prof. 
Dr. Türker Kılıç’ın konuşması vardı.

Konferansın son gününde ise 
Asamble ve Konferans tanıtımları 
yapıldı. Akşam ise geleneksel Gala 
Gecesi gerçekleşti.

 Konferans boyunca Uluslararası 
Başkan Temsilcisi  Nijeryalı Olug-
bemiga  Olo Olowu’nun konuşma-
ları dinlendi. Konferansı kendine 
has üslubu ile sunan 100. Yıl Güzel-
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BÖLGE KONFERANSLARI 
bahçe Rotary Kulübü Üyesi Burçin 
Önder’in konuşmacıları sahneye da-
vet ediş formatı ilgi ve keyifle izlen-
di. Urla Rotary Kulübü sponsorluğu 
ile çekilen ve ödüllü GÜLALİ Kısa 
Filminin Fragmanıyla bağlantılı ola-
rak sahne alan 100. Yıl Güzelbahçe 
Rotary Kulübü Barış Çocuk Senfo-
ni Orkestrasının konseri ve Gençlik  
Değişim Öğrencilerinin Geleneksel 
Folklör Gösterisi Konferansın unu-
tulmayacak anlarından  oldu. Bu iki 
etkinlik katılımcılar tarafından coş-
kuyla izlendi.

Konferansın bütününde çevre ve 
doğaya saygıya dikkat çekildi, kul-
lanılan basılı dökümalar, hazırla-
nan hediyeler ve salon süslemelerin-
de konu öne çıkarıldı. Geçtiğimiz ay 
genç yaşta beklenmedik bir şekilde 
aramızdan ayrılan GDG Selim Ye-
gen de anıldı.

2440. Bölge Guvernörü Reha 
Akın, katılımcılara duygularını şöyle 
açıkladı: “Bu dönem her kulüp ziyare-
timde sizlerden hayallerinizin peşinden 
koşmanızı diledim, sevgili dostlarım. 
Çünkü hayaller, peşinden gidecek cesa-
retiniz varsa gerçekleşebilirler.”

“Hayat üç şeyden ibarettir!
Kazanmak,  kaybetmek, paylaş-

mak!
Diğerlerinin kalbini kazanmak, 
Kötü alışkanlıkları kaybetmek, 
Mutlu anlar paylaşmak.”
“Hayatı, anlamaya kalkışırsanız, 

çok çelişki dolu gibi gözükür, gerçek 
olan ise dengelerdir. Mutluluğun değe-
rini anlamak için mutsuzluk, sessizliğin 
değerini anlamak için gürültü, ve var-
lığın değerini anlamak için yok olmak 
gerekir. Sevgili Selim’in bize ispatladığı 
gibi…

“Değişim ile birlikte değişenler ha-
yatta kalırlar. Değişikliği getirenler li-
derlik ederler. Mühim olan içimizdeki 
masumiyet seviyesinin gurur seviyesin-
den yüksek olmasıdır.”

“Sevgili Rotaryenler! Hedefe odak-
lanıp, sorunları algılayıp, olumlu bir 

hayal yaratıp, zihninizi kendinden şüp-
he etme tuzağından kurtarırsanız, ce-
saret ile kucaklaşır ve dünyaya yapabi-
leceklerinizi gösterirsiniz. Pozitif olun 
lütfen. Çünkü hiçbir zehir pozitif dü-
şünceyi öldüremez. Negatif düşünceyi 
de hiçbir ilaç iyileştiremez.”

“Pozitif insan etrafına enerji verir, 
ışık saçar, aydınlatır. Siz bunu başardı-
nız sevgili Bölge Görevlilerim, Guver-
nör Yardımcılarım ve Dünya Başkan-
larım. Siz, tüm Rotaryen Dostlarım !.... 
“ kendinizi yürekten alkışlamanızı rica 
ediyorum.”

“Sevgili liderler, bu dönem ödül yö-
netmeliğimiz olmadı! Ama gördüğünüz 
gibi teşekkür var. Ödül enflasyonu ol-
madan, israf olmadan sevgili Guvernör 
Yardımcılarım ve Bölge Görevlilerim 
ile sizlere teşekkür etmeye çalıştık. 6 ön-
celikli alanda, 4’lü deney filtresinden 
geçirerek liderlerin paylaştığı fikirlerin 
harekete geçirilmesi sonunda,  “Bak Ro-
taryenler yapmış,  ne kadar güzel ve ya-
rarlı işler yapmışlar” dedi toplum ve 
medya.

“Hizmetlerinizle dünyaya armağan 
etmiş olduğunuz ilgi ve sevgi, size ve içe-
risinde yaşadığınız topluma nemaları 
ile geri dönecektir. Emin olunuz!!..Ha-
yatın tadını çıkarın lütfen!!.. “ 

“Hatalar, eksiklikler ve red edilmek 
olgunlaşmak ve büyümek (yaşlanmak) 
projesinin önemli parçalarıdır. Bu üçü 
ile hesaplaşmadan, dünyada hiç kimse 
hiçbir başarıya, ya da değere ulaşama-
mıştır. 

“Davranışlarınız bilginizden daha 
değerlidir. Çoğu yerde bilginiz tükenir 
ama davranışlarınız sizi sonuca götürür.  
Eğer birisi sizi olduğunuzdan daha de-
ğersiz görürse kaybınız ‘sıfır olur’, yeter 
ki siz kendinizi olduğunuzdan daha 
değersiz görmeyin. Kendinize inanın. 
Çünkü her şey sizin içinizde!”

Konferans katılımcıları 15 Ma-
yıs 2016 Pazar günü Çeşme Rotary 
Kulübü’nün Toplum Birliği olan 
Germiyan Köyü’nün Türkiye’nin  ilk 
Slow Food Köyü ünvanı alma kutla-
malarına katıldıktan sonra güzel anı-
larla Çeşme’den ayrıldılar.

2440. Bölge konferansında UR Başkan temsilcisi Nijeryalı Olugbemiga Olo Olowu idi. 
(üstte) 100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübünün Barış Çocuk Senfoni Orkestrasının konseri 

de konferansın ilgi çeken faaliyetleri arasındaydı.
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