
Pandemi nedeniyle ortaya çıkan durum sonucu, Rotar-
y'de de toplantıların aksamasına neden oldu. Kulüp 
toplantıları çoğunlukla zoom üzerinden devam eder-

ken, BES ve Asambleler internet üzerinden düzenlenen eği-
timlerle devam ediyor.

Bölgelerin çalışmalarının taçlandırıldığı "Konferasnlar" 
için ise durum henüz netleşmiş değil. Bu konuyu bölge guver-
nörlerimize sorduk ve aşağıdaki cevapları aldık: 

Nezih Bayındır 
2420. Bölge 2020-21 Dönem Guvernörü

2420.Bölgemizin , konferans konusunda şu an alınmış olan 
net bir kararı yok. Önümüzdeki günlerde devletin yapacağı 
açıklamayı bekliyoruz. 

Dergilerimizi nasılsa elektronik ortamda göndereceğiz ve 
posta derdi olmayacağı için süre konusunda çok fazla bir sıkı-
şıklık yaşamayız diye tahmin ediyorum.

Bu sebeple 1 hafta kadar daha beklememizi öneriyorum.

M. Hakan Karaalioğlu 
2430. Bölge 2020-21 Dönem Guvernörü

UR 2430. Bölge Konferansı Covid-19 Pandemisi nedeniy-
le  planlandığı tarihte yapılmayarak iptal edilmiştir. Ancak 
bir hasat zamanı olan konferans yapılmayacak olsa da kulüp-
ler ödül yönetmeliğinin gerekleri doğrultusunda müracaatla-
rını yapacaklar ve aldıkları ödüller kendilerine bildirilecektir. 
Ödüllerin fiili olarak verilmesi ise 2020-2021 döneminde bir 
hafta sonu "HASRET GİDERME , ÖDÜL DAĞITIM TOP-
LANTISI" şeklinde gerçekleştirilecektir."

Fatih Akçiçek 
2440. Bölge 2020-21 Dönem Guvernörü

2440. Bölgede, Bursa’da şehir içi temasıyla planlanan kon-
feransı da iptal etmek durumunda kaldık.

Henüz duyuru yapmamakla birlikte, 29-30 Haziran’da çev-
rimiçi, Eylül ayında da yüz yüze bir buluşma ile dönem özetini 
paylaşmayı planlıyoruz.

Bölge konferanslarımız ile 
ilgili son durum

UR eski başkanlarından 
Frank Devlyn vefat etti

Uluslararası Rotary'nin 2000 - 2001 dönemi 
başkanlığını yapan, Türk Rotary'sinin de 
yakınen tanıdığı Meksika'lı Frank Devlyn, 27 
Mayıs'ta 80 yaşında vefat etti.
Frank Devlyn, Güney Amerika'nın en 
büyük optik zincirlerinden biri olan Grupo 
Devlyn'i kurdu ve bu kuruluşu Meksika, ABD, 
Guatemala ve El Salvator'da 1.200 şubesi olan, 
ayda 200.000 müşteriye hizmet verebilen ve 
5.000 kişiyi çalıştıran bir şirket olarak büyüttü. 
Frank Rotary'de de önemli hizmetlerde 
bulundu ve özellikle göz ameliyatlerına 
odaklanılmasını sağladı.
Ailesine ve Rotary Camiasına başsağlığı 
diliyoruz.
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