
2420. Bölge asamblesi 28 Haziran'da yapıldı

Günümüzde toplantıların kısıtlandığı bu dönemde, 2420. 
Bölge Asamblesi 28 Haziran'da yapıldı. DG Gaye Binark, 
ilk guvernör mektubunda asambleyi bizlere şöyle anlattı:

Her ne kadar bir önceki döneme ait bir eğitim etkinliği 
olarak görülüyorsa da pandemi nedeniyle dönemin başlama-
sına çok yakın bir tarihte gerçekleştirmiş olmamız ve eğitim 
asamblelerinin önemi nedeniyle konuya yer vermek istedim. 

Eğitim Asambleleri başkan ve yönetim kurulunun mutlaka 
katılması gereken ve Rotary’nin geleceğinin temellerinin atıl-
dığı önemli bir bölge toplantısıdır. 

2020 Eğitim Asamblesi ise Bölge tarihimizde ilk kez sanal 
olarak yapılan bir asamble olup Erenköy Rotary Kulübü tara-
fından Bölge Eğitim Lideri GDG Tahsin Tugrul danışman-
lığında gerçekleştirildi. Kendilerine ve bu asambleye destek 
veren tüm eğitimci, konuşmacı ve katkıda bulunan tüm rotar-
yenlere çok teşekkür ederim. 

Yaptığım iki konuşmayla 2020 - 21 Dönem hedeflerini siz-
lerle paylaştım. UR'nin Stratejik planının 4 temel eylem mad-
desinin bölgemizde uygulanmasının en önemli hedefimiz ol-
duğunu ve bu planın ise daha canlı ve etkin kulüpler oluştura-
rak Rotary’nin büyümesini amaçladığı vurgulandı. Bu planın 
en önemli maddesinin etkimizi arttırmak olduğu ve bu amaçla 
dönem odak noktalarımız olan; 

- Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü
- Anne ve Çocuk Sağlığı
- Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma
ve Rotary Vakfı tarafindan yeni bir odak noktası olarak ka-

bul edilen  
- Temiz ve Yaşanabilir Çevre
konularında projeler yapacağımızı belirtmiş oldum. 
Aynca Rotary Vakfının önemi ve vakfa ya-

pılacak olan bağışların önemi yine asamble ko-
nuşmamda vurgulandı. Her bireyin yıllık fon-
lara kişi başı 100 USD katkısının önemli bir 
manevi görev ve kişisel bir sorumluluk oldu-
ğunu dikkatinize getirdim. Keza kulüplerimi-
zin 30 yıldan bu yana devam eden Çocuk Felci-
ne Son programı altında yapılan bu önemli ça-
lışmaya destek vermeye devam etmemiz yine 
önemli bir hedefimiz olarak konuşmamda yer 
aldı. 

Asamble’de ayrıca UR Geçmiş Dönem Di-
rektörü Şafak Alpay "İyiliği Çoğaltan Eller" 
başlıklı dönemin kulüp başkanları ve bölge gö-
revlilerini motive edici, bilgilendirici konuşma-
sı, TAV icra kurulu başkanı Sani Şener’in Lider-

lik konusundaki konuşması döneme hazırlık için anlamlı ve 
bir o kadar da ilham verici konuşmalardı. 

Keza dönem içinde işbirliği yapmayı planladığımız Yö-
ret Vakfı ve Europa Donna yöneticilerinin konuşmaları da 
kurumlarını tanıtmaları ve dönem içinde beraber yapılması 
planlanan projeler ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktaydı. 

Asamblenin değişik olarak gerçekleştirdiğimiz bir özelliği 
ise kulüp başkanlarımızın grup guvernör yardımcıları ile bir-
likte kendilerini ve eşlerini kısaca tanıtarak geleneksel bayrak 
törenimizi gerçekleştirmek oldu. Programda yer alan müzik-
ler ise asambleye farklı bir hava kattı. 

Asamblenin belki de en önemli yanı kulüplerimizin katılı-
mı ile gerçekleştirilen interaktif eğitim oturumlarıydı. Paralel 
oturumlar şeklinde yapılan bu eğitimde başkanlarımız kendi 
kulüpleri ve ekipleriyle birlikte Uluslararası Rotary'nin eylem 
planı üzerinde çalıştılar. Bu planı nasıl uygulayacaklarını ko-
nuştular ve karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Bu canlı 
yayınlanan eğitim oturumlarında ortaya çıkan konu ve notları 
REE Başkanı GDG Tahsin Tuğrul titiz bir çalışma ile düzenle-

di ve kulüplerimizle paylaştık. 
Bu notlar sizin fikirleriniz olup son dere-

ce anlamlı ve yararlı sonuçlar üretecek bir ça-
lışma olmuştur. Tüm kulüplerimizin dönem 
içinde yapacakları çalışma ve planlarında bu-
rada ortaya atılan konuları dikkate almalarını 
önemle vurgulamak istiyorum. 

Rotaryenler bu eğitim oturumlarında iken 
eşler de eş oturumunda Rotary’imizi daha ya-
kın tanımak için zaman harcadılar. Rotary’da 
fon yaratma faaliyetleri ve önemini, bir eş ola-
rak döneme ve kulüplerine nasıl katkıda bulu-
nabileceklerini gördüler. Ayrıca Rotary'nin iki 

önemli programı olan Gençlik Değişim ve Ro-
tary Dostluk Değişim konusunda bilgi sahibi ol-
dular. 

2420. Bölge Guvernörü Gaye 
Binark, görevi GDG Nezih 

Bayındır'dan devir alırkan. 
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