Işık saçan yıldızlar geçidinin ardından
yenilenmiş umutlarla geriye bakış

H

er Rotary dönemi sonuna doğru, Mayıs
ayında, yıl boyu yaptıklarımızın gözler önüne serildiği
bölge konferansı gerçekleştiriliyor.
Bu konferanslar “kendinden önce hizmete inanmış olmayı yaşam prensibi
haline getirmiş insanların” dönem başında bir hayalle başlayan, bazen de
gerçekleştirilmesi imkansız demesek
bile çok zor görünen pek çok projenin
hayal edilenin bile ötesinde nasıl hayata geçirildiğinin somut sonuçlarını
ortaya koyuyor.
Aylar öncesinden, “Rotary’e yakışır bir yer olsun” ideali ile, yer seçiminden başlayıp, konferans süresince de devam eden uykusuz geceler, paha biçilemez değerdeki emeklere ve yaratıcı fikirlere mal olur bu
konferanslar. Aslında, konferanslar,
mesleğinde zaten belirli üst düzey
bir yere ulaşmış, takdir görmüş yani
kişisel tatmin anlamında pek çok
aşamadan geçmiş insanların, içinde
yaşadığı toplum için, “İYİ” bir şeyler
yapmış olmanın keyfine vardıkları,
yaptıklarının kıymetinin bilindiği ve
takdir edildiğinin göstergesi olan or-

ganizasyonlardır.
UR 2420.Bölge 2014-2015 Dönemi konferansı 16-19 Mayıs 2015/
Titanic Deluxe Belek/ Antalya’da
gerçekleştirildi. Bir yanda, Rotaryen
dostlarının bütün bir yıl boyu verdikleri emeklerini alkışlayıp, onların yanlarında olmaları, diğer yanda farklı mimarisi, günümüz turizm
sektöründe özellikle tatil köylerinde
az rastlanan kalitede servisi ile dışarıdaki güzel havanın ve denizin tadını çıkartmak alternatifi arasında kalma tereddütü yaşamadan dostlarının
yanında olup tüm programı izlemeyi tercih eden Rotaryenlerle doluydu Konferans Salonu. Mekan seçimi
Rotary’e lâyıktı.
Konferansta günlük basılıp Rotary Ailesinin çocuk bireyleri tarafından dağıtılan gazete “Konferans
Postası” sadece hafızalara değil arşiv
kayıtlarına da geçmesini sağladı konferansın.
Davetli konuşmacılardan İbrahim Betil katılımcılara Rotary hizmetleri ile çok fazla örtüşen projelerinden söz etti ve Prof. Dr. İlber
Ortaylı da “STK’ların Osmanlı’dan

2420. Bölge Guvernörü Müfit Ülke,bölge konferansında Rotaryenlere hitap ederken
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2420. bölge guvernörü Müfit Ülke, Türk
Bayrağını konferansın bayrak töreninde
podyuma taşıdı

itibaren geçmişi ve toplum için anlamı”
hakkında bilgi verdi. Konferans süresince UR Başkanı Özel Temsilcisi
TRF Trustee Jackson Hsieh, açılıştan itibaren destekleyici ve program
ve projeler hakkında beğeni dolu konuşmaları ile Rotaryen olmanın ruhunu çok duygulu ifadelerle yansıttı.
Unicef Yetkilisi, Balet Memet Sefa
Öztürk, Uzun Dönem Değişim Öğrencileri, GİD Takımı, Engelsiz Pedal Derneği sunumları konferansta iz bırakan sunumlardı. 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı
Töreni de günün anlam ve önemine
lâyık bir şekilde gerçekleşti.
Komitelerin sunumları arasında
Rotary Day, 100.000 kitap, Öğrencilerin Anıtkabir ziyareti, Orman,
Gelibolu 100, Okul Boyama, Aşevi,
MEM Komiteleri sunumları dönem
başında birer hayal olan bu projelerin nasıl büyük birer başarı hikayesi-

2420. bölgenin başarılı projelere imza atan kulüpleri her konferansta olduğu gibi ödüllendirildiler. Resimde ödüllendirilen Rotaryenlerin
bazıları birarada görüüyor

ne dönüştüğünü aktardılar. Özellikle
eşlerin hayata geçirdiği Kağıt Telkari
projesi ile yaratılan fonlar ve başarılı
Rotaryenlere hediye edilen kağıt telkari eserler bu konudaki ilk eğitimi
veren diğer bir bölgemizin Guvernörü ile bölgelerarası dayanışmaya güzel bir örnek teşkil etti.
Konferansın eğlence kısımlarında Rotaryenlerin kendi emekleri ve
günlük yaşamlarından zaman ayırarak hazırlandıkları Erenköy RK
folklor gösterisi, Yeniköy RK perküsyon ve Ortaköy RK tarafından
başlatılıp, daha sonra 2420. Bölge’de
genişletilerek “Folklor Hobi Komite-

sine” dönüşen gösteriler profesyonel
kalitesindeydi. Rtn. Şeref Özcan’ın
“Naftalinli Plak Gecesi” programı,
katılan herkesin geçmişin gülümseyen yüzünü hatırladığı ve dans ederek bolca eğlendiği, çok başarılı Karaoke gösterilerinin gerçekleştirildiği
saatler yaşattı. Gala gecesinde aralarında Erol Bilecik gibi Bölge Konferansına sponsorluk yapanlar arasında
yer alan ve büyük destek de veren
Rotaryenlerle birlikte, orkestra eşliğinde Cenk Tevet pop müzikle dolu
bir gece yaşattı. Konferans süresince,
tavla turnuvası ve masa tenisi şampiyonası programın diğer eğlenceli bö-

lümleriydi.
Fuayede eserleri sergilenen sanatçılar Tülin Kaynak’ın tabloları ve Serap Ünal’ın seramik heykelleri, hizmetleri ödüllendirilen Rotaryenlere
anı olarak verilen değerli seramiklerle hafızalarda önemli bir yer aldı.
UR 2420. Bölge, 2014-2015 Dönemi konferansı daha önce gerçekleştirilmiş olan diğer konferanslar
gibi keyifli ve başarılı bir organizasyona daha imza attı. Katılan herkes
hem gelecek dönem için proje fikirleri aldı, hem de eğlenceli vakit geçirdi.
Rotary dostlukla ve hizmetle geçmiş
bir dönemi daha kutladı.

2430. Bölge konferansı Belek’te gerçekleşti
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430. Bölgenin Konferansı, 21-24 Mayıs tarihlerinde Belek Titanic Otel’de
Samsun Rotary Kulübü tarafından
düzenlendi.
Kulüp bayraklarının Gençlik
Değişim Öğrencileri tarafından taşındığı açılış töreni ardından, Pusula ekibince sahnelenen Antik Çağda Rotary öyküsü anlatan bir piyesi
takiben, DG Korhan Atillâ, çeşitli
kulüp Projelerini tanıtan bir sunum
yaptıktan sonra 2430. Bölge’nin UR
tarafından düzenlenen Rotary Günü
video yarışmasında birincilik ödülü

UR 2430. Bölge Konferansına, UR Başkanını temsilen Sam Owori katıldı. Önümüzdeki
dönem Vakıf Mütevellisi olarak görev yapacak olan GDD Örsçelik Balkan’da
konuşmacılar arasında yer aldı
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kazandığını duyurdu.
İlk günün devamında ve ikinci
gün boyunca Dönem içerisinde gerçekleştirilen çeşitli komite faaliyetleri ve değişim programları sunuldu.
Bunlar arasında Avustralya’dan gelen 40 kişilik dostluk değişim ekibi,
yoğun mesleki içeriğiyle 3 ayrı ülkeyle yapılan Yeni Nesiller Hizmet
Değişim programı, bilimsel içeriğiyle VTT programı, TLG, RYLAKADEMİ, YÜKSEK ÖKÇELİ LİDERLER dikkat çekerken, Kulüplerin ve Bölgenin Dönem boyunca
gençlik hizmetlerine verdiği öncelik
açıkça görülüyordu.
İkinci gün öğleden sonra Bölge
Kulüplerinin Perge Antik Kentinde
geniş katılımlı olarak gerçekleştirdiği
TAMİS projesi ziyaret edildi.
UR Başkan Temsilcisi olarak,
TRFT/GDD Sam Owori’nin katıldığı, ayrıca TRFTE/GDD Örsçelik
Balkan’ın da konuşmacı olarak katıldığı konferansın kahve molalarında Bölge Korosunun keyifli şarkıları
dinlendi.
Konferansın son gününe, Gençlik Değişim Öğrencilerinin, Bağlama

2430. Bölge Konferansı çeşitli
aktivitelerin yer aldığı bir
toplantı olarak gerçekleşti. Bölge
kulüplerinin Perge Antik kentinde
ortaklaşa gerçekleştirdikleri
TAMİS projesi ziyaret edildi. Ödül
konusunu eğlenceli bir şekilde
ele alan gösteriler sırasında da
ödüller dağıtıldı.
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çalarak, türkü söyleyerek, Çaydaçıra ve Zeybek oynayarak yaptıkları muhteşem gösteri imzasını attı.
Önce Pusula ekibinin, daha
sonra Ankara Tandoğan Rotary
Kulübü üyelerinin Ödül konusunu eğlenceli bir şekilde ele alan
müzikli gösterileri sonrasında
ödüller verildi. Konferansın kapanışında, DG Korhan Atillâ
aşağıdaki sözlerle veda ederken,
aynı şarkı eşliğinde Samsun Rotary Kulübü üyelerinin mükemmel bir dans performansı izlendi.
Ne çıkar bahtımızda ayrılık
varsa yarın.
Sanma ki hikayesi şu titreyen
dalların,
Düşen Yaprakla biter.
Böyle bir kara sevda, kara toprakla biter.

Konferansın sonunda Samsun
Rotary Kulübü üyeleri mükemmel
bir dans performansıyla toplantıyı
taçlandırdılar.
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2440. bölge konferansı Rotaryenleri buluşturdu
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440. Bölge 20. Yıl Konferansı 7-10 Mayıs
2015 tarihleri arasında Marmaris Grand
Yazıcı Club Turban Otelinde gerçekleşti-

rildi.
Dönem Guvernörü Mecit İsce’nin görevlendirmesi üzerine Güzelyalı Rotary Kulübü tarafından
18 ay önce hazırlıklarına başlanan Bölge Konferansı
büyük bir coşku ve başarı ile tamamlandı.
Danışmanlığını GDG Güneş Ertaş’ın üstlendiği
konferansa yaklaşık 450 kişinin katılımı ile 7 Mayıs
2015 Perşembe günü muhteşem bir açılış gösterisi ile
başlandı.
Açılış oturumunu arkasından kokteyl eşliğinde
gerçekleşen “Hizmet Sergisi” ve “Güzelyalı Rotary Ku- 2440. Bölge Konferansı çeşitli etkinliklerle başarılı bir şekilde gerçekleşti.
Bölge Guvernörü Mecit İsce, kulüpleri başarılı bir dönem geçirdikleri için
lübü Ailesinin Resim Sergisi ve Kermesi” açılışı ile güntebrik etti. Sayfada konferanstan çeşitli resimler görülüyor
düz programı sona erdi. Akşam gerçekleşen plaj partisinde Sunset Orkestrası ile renklenen saatlerle konferansının müziği eşliğinde tüm senenin yorgunluğuna değecek
sın ilk günü sona erdi.
bir eğlence ile sona erdi.
Cuma günü programı ile hızlanan Konferans Progra10 Mayıs Pazar Anneler Günüydü. Güzelyalı Rotary
mı içerisinde yer alan Konferansın onur konuğu, İnönü
Kulübü Ailesi tarafından anı olarak hediye edilen Ladin
Vakfı Başkanı Özden Toker’in herkesin duygulu gözlerfidanları ile, “Rotary gibi kök salar, büyür ve yüzyılı aşkın bir
le izlediği konuşması katılımcılara yaşamdan tatlar verdi.
zamandır yaşayan ve yaşatan Uluslararası Rotary kadar yüce
Gündüz programının arkasından organize edilen ve
olur” temennileri ile vedalaşıldı.
Ebru Ustası Şanda Serim tarafından verilen “Ebru sanatı”
öğretisi ilgi ile izlendi.
Cuma günü akşamı katılımcılara unutulmaz bir gösteri sunan usta sanatçı Ali Poyrazoğlu bir yandan güldürürken diğer yandan da güncel iş hayatının gerçekleri ve geleceğin şekillendirilmesi üzerine müthiş bir gösteri sundu.
Cumartesi sabahı değişim öğrencilerinin dansları ile
başlayan ve Rotary ailesinin katılımı ile renklenen başlangıç aynı coşku ile devam etti...
Cumartesi günü İzmir Seferihisar Belediye
Başkanı Sn. Tunç Soyer’in ufuk açan söyleşisi
ise çok ilgi ve beğeniyle dinlendi.
Cumartesi günü program sonrasında ise
Usta şef Uğur Volkan Uysal tarafından açık
anfide gerçekleştirilen “Pratik Yemek Becerileri”
kursu ise yüksek sayıda katılımcı tarafından izlendi.
Uzun süre belleklerden silinmeyecek bir
performans gösteren İzmir senfoni Orkestrasının elemanları ve Güzelyalı Rotary Kulübü ailesinin birlikte gerçekleştirdikleri kapanış seremonisi ile biten programımız 500’e yakın kişinin katıldığı gala yemeğinde Neco ve Orkestra22 - R O T A R Y D E R G İ S İ / M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 5

