BÖLGE KONFERANSLARI - 2440. BÖLGE

2440. Bölgenin Bodrum’da 4-7 Mayıs tarihleri arasında yapılan konferansında tüm Rotaryenler coşkulu bir atmosferde Rotary yılındaki
başarılarını kutladılar, dostluklarını güçlendirdiler.

2440. bölgenin keyifli ve eğlenceli konferansı
2440. bölge Rotaryenleri, 4-7 Mayıs tarihleri arasında Bodrum-Torba VOGUE Otelde muhteşem bir
Rotary Bölge Konferansı yaşadılar.
Bu ifadeler bana ait değil, konferans
katılımcısı arkadaşlarımızın ifadesi. Gerçekten de son derece coşkulu,
olağan üstü keyifli bir 3 gün geçirdik.
Başkanlarımız bütün bir yıl boyunca
gerçekleştirdikleri hizmetlerin karşılığı olan ödüllerini aldılar.
Tabii ki bu organizasyonun bu
derece güzel anlamlı olması pek çok
kişinin desteğine ve emeğine bağlı.
Teşekkür etmek, sizin için yapılanlara verilecek en güzel karşılık, hatta
kimi zaman küçük ama yürekten bir
teşekkürden daha değerli başka bir
şey yok sanki. İşte şimdi ben de hem
kendi adıma hem de sevgili eşim Cemile adına uzun bir teşekkür listesi
paylaşacağım sizlerle.
Tabii ki en başta bizlere bu olağan
üstü oteli bulan, salondaki o muhteşem atmosferi yaratan ve tüm katılımcıları en iyi şekilde ağırlamak için
canla başla çalışan “Kordon Rotary
Kulübü”nün bütün üyelerine ve on-
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ların değerli eşlerine teşekkürlerin ve
şükranların en büyüğünü sunuyoruz.
Başta sevgili Dönem Başkanı Pınar
Ünlü olmak üzere, organizasyon Komitesi Başkanı sevgili Halil Erdem’e,
salondaki muhteşem ambiyansı yaratan ve muhteşem sahne ile görsellerin
tasarımını yapan sevgili Hakkı Sal’a,
odalar konusundaki olağan üstü çabası için sevgili Siren Tahtakıran’a ve
teknik masadaki performansları için
sevgili Göker Göktepe’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bir Dönem
Guvernörü için en önemli organizasyonlardan biridir Bölge Konferansı.
Bu özel ve güzel insanlar bu önemli
etkinliği şahsım, sevgili eşim Cemile
ve katılan tüm Rotaryenler için unutulmaz kıldılar. Onların bu fedakarlığını ömrümüz boyunca unutmayacağız.
Konferanslar katılımlarla güzelleşir; başta Uluslararası Başkan
Temsilcimiz sevgili Örsçelik Balkan
Direktörümüz ile varlıkları ile bizi
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şereflendiren, gururlandıran sevgili
Per Hoyen Direktörümüz ile sevgili eşi ve ayni zamanda bir GDG olan
Anette , sevgili Şafak Alpay Direktörümüz ve değerli eşi Deniz’e sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız. Bu Konferansta bizleri yalnız bırakmayan
sevgili dönemdaş Guvernörlerim ve
zarif eşleri, Özcan Albak ve sevgili
Nur ile Güner İnci ve sevgili Nagihan’a destekleri için şükranlarımızı
sunarız. Gelecek Dönem Guvernörlerim Kaan Kobakoğlu ve sevgili Esra’ya, Serdar Ünlü ve sevgili Nilüfer’e
ve Bölgemin gelecek Dönem Guvernörü Lütfi Demir ve sevgili Nurten’e
sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu
Konferansta katılımları ile bizlere
güç veren, ileri yaşlarına rağmen bütün programı titizlikle izleyen sevgili GDG Selçuk Somer ve değerli eşi
Ülkü hanımefendi’ye, sevgili GDG
Gündüz Hekimgil ve değerli eşi Filiz
hanımefendi’ye ve sevgili GDG Metin Çelikbilek ve değerli eşi Sevinç
hanımefendi’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız, onların varlığı bizi
daha da güçlü kılıyor. Katılımları ile
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bizleri onurlandıran sevgili GDG Fahrettin
Macit ve değerli eşi Sema hanımefendi’ye, sevgili GDG Sezai Moral ve değerli eşi Sema hanımefendi’ye, sevgili GDG Kemalettin Erbilgin ve değerli eşi Meral hanımefendi’ye, sevgili
GDG Esat Kardıçalı ve sevgili eşi İclal hanımefendi’ye ve sevgili GDG Reha Akın ve değerli eşi Sedef hanımefendi’ye şükranlarımızı
sunarız.
İyi bir ekip olmadan bir Rotary Bölgesini ve Bölge Konferansını yönetemez, yürütemezsiniz. O yüzden seçtiğiniz ekip sizin
başarınızdaki başrol oyuncularıdır. İşte bu
yüzden bu dönemin ve Bölge Konferansının
başrol oyuncularına teker teker teşekkürlerimizi sunmak
istiyoruz. Başta “Bölge Eğitim Liderim” sevgili GDG Yeşim
Yöney ve sevgili eşi Necati ağabeyim ile “Bölge Konferansı
Danışmanı”m sevgili GDG Ahmet Gürmeriç ve değerli eşi
Ayten ablamız olmasaydı bu günlere nasıl ulaşırdık bilemiyoruz. Onların emeği ve desteğinin hakkı hiçbir zaman
ödenmez, onlara hakkınız helal edin demekten başka bir
şey söyleyemiyoruz.
Bölge Sekreterlerim sevgili Hülya Köseleci, sevgili Şaban Rodoplu, sevgili Fatih Akçiçek ve sevgili Şevki Boran,
onlar bütün dönemin olduğu kadar bu Konferansın da yükünü taşıyan temel güçlerdi. Bu Konferansın bu kadar keyifli ve eğlenceli olması sevgili Zeki Gürdal Karaoğlu ile
sevgili Hülya Köseleci’nin ustalara taş çıkartan sunumları sayesinde oldu; ama tabii ki sevgili Levent Özkuşçu’nun
gece gündüz demeden hazırladığı videolar ve sunumlar
sayesinde. Bu üçlünün hakkını nasıl öderiz bilemiyoruz,
daha önce de dediğimiz gibi elimizde sadece tüm yüreğimizden kopup gelen bir teşekkür var.
Ve tabii ki bu organizasyona destek veren yürekleri
zengin pek çok değerli dostumuz, arkadaşımız var. Bölge
bütçesi üzerindeki yükü azaltmak için hakları olduğu halde katılım bedellerini cebinden ödeyen dostlarımızın bu
cömertliğini asla unutmayacağız; sevgili Memiş Yılmam,
sevgili Alaeddin Demircioğlu, sevgili Hamdi Özdemir,
sevgili Erhan Gökdağ, sevgili Seven Razgırat, sevgili Deniz Şahin.
Bütün bir yıl boyunca benden gelen bütün istekleri
karşılamak için olağan üstü çaba harcayan “Guvernör Yardımcıları”mıza ve “Bölge Komite Başkanları”mıza sonsuz
teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Onların destekleri ile
kulüplerimiz bu kadar başarılı oldular. Ve çok sevgili Başkanlarımız ve onları çok değerli eşleri; onlar olmazı oldurdular binlerce insana dokundular, Rotary’nin ışığını böl-

gemizin dört bir yanına yaydılar. Cumhuriyetin ve Büyük
Önder Atatürk’ün ilkelerinin yılmaz bekçileri olduklarını
dört bir yana haykırdılar. Hizmetleri ile bu ülkenin aydınlık yarınlara ulaşmasında büyük bir itici güç oluşturdular.
Kendilerini asla ve asla unutmayacağız.
En derin sevgi ve saygılarımızla…

2440. Bölge Konferansında Geçmiş Dönem Guvernörlerimizden
Ahmet Gürmeriç’e “Rotary Kendinden Önce Hizmet” (Service
Above Self) ödülü takdim edildi. Rotary Dergisi İmtiyaz Sahibi
GDG Gündüz Hekimgil’e de, dergi ile ilgili izmetleri için teşekkür
plaketi verildi.
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