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Bir dönemin ardından
Murat ÖZ
UR 2430. Bölge Guvernörü 2012-13

UR 2430. Bölge’de bir dönem nasıl 

geçti…

Başk anlar ımızın l ider l iğinde 

Kulüplerimizin dönem boyunca  gerçekleştir-

dikleri projelere gelin birlikte bir göz atalım.

Eskişehir Yazılıkaya, Ankara Çayyolu ve 

Sinop Diyojen Rotary Kulüplerinin yanı sıra, 5 

Interact ve 2 Rotaract Kulübü kurduk.

“Hizmet Yoluyla Barış” temasına uygun 

olarak Ankara, Antakya ve Samsun’da 1 

tam gün süreli 3 Barış Forumu, Antalya ve 

Eskişehir’de her birine 20’nin üzerinde farklı 

ülkeden gençlerin katıldığı 3 gün süre ile 

barışa ulaşmanın yollarının tartışıldığı iki Barış 

Forumu gerçekleştirdik.

Düzenlediğimiz 7 Ryla Semineri ile yakla-

şık 270 gence liderlik kavramının ne olduğu-

nu anlatmaya çalıştık.

Toplum Liderleri Geliyor Projesi ile 566 

Öğretmen adayı kendi deyişleri ile “Ufkumun 

sınırlarını çizmeye çalışmanın gereksizli-

ğini fark ettim. Çünkü, ufukta sınır olmaz-

mış” diyerek bu programın kendilerinde mey-

dana getirdiği değişikliği ifade ettiler.. 

52 Kulübümüz Türk Hizmet Eğitim Vakfı 

üzerinden 760 gence 870.000 lira Yüksek 

Öğrenim bursu verdi.

Rotary Kısa Film Festivali bizleri 222 

Yönetmenin 268 Filmi ile buluşturdu.

Adana Güney Kulübümüz 18,500 Adet 

A4 boyutundaki resmi birleştirerek yaptık-

ları 1100 m2’lik “Dünyanın en büyük barış 

mozaiği” ile Guiness Rekorlar kitabında yer 

almayı başardı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim 

Fakültesinin işbirliği ile Bölgemizi karış karış 

dolaşıp bir Rotary Belgeseli hazırladık.

Ülkemizdeki diğer 2 Bölge gibi artık UR 

2430. Bölge Kulüpleri de  Federasyon çatısı 

altında birleşti…Kulüplerimizin nerede ise 

tamamı Stratejik Planlamalarını yaptılar.

Samsun’da “Nadep” (Lösemili çocuklar 

için 12 daireli bir apart otel) inşası, Adana 

Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Spor Salonu 

yapımı gibi geçmiş dönemlerde başlayan pro-

jeleri tamamlamayı başardık.

Bu dönem yaptığımız en büyük Küresel 

Bağış Projelerimiz olan 158.000 $ tutarında-

ki Samsun Vezirköprü Tepeören köyü pis ve 

temiz su şebekelerinin yenilenmesi işine 10 

dan fazla Kulübümüz ortak oldu, birlikte iş 

yapmanın keyfini yaşadık.

Yukarıdaki projelerin yanı sıra bir çok 

kulübümüzün gerçekleştirdiği ve yan yana 

geldiğinde önemli miktarda insanın yaşamına 

dokunduğumuz bazı projelerden de bahis 

etmek istiyorum.

Mesela bu yıl yaptığımız su pınarları ile  

yaklaşık 17,000 öğrenci artık tuvaletlerden 

kirli suları değil sağlıklı içme suyu içebiliyor,

4,500 genci öfke kontrolü ve öfkenin 

sonuçları konularında bilinçlendirerek belki 

de suç işlemelerinin önüne geçtik,

Muhtelif başlıklarla uyguladığınız Evka 

projeleri ile 2000’nin üzerinde kadınımız artık 

daha eğitimli ve bilinçli,

5000 kişinin üzerinde bir topluluğa sağlık 

taramaları, diş taramaları ve tedavisi yaptık,

Yaklaşık 3000 kişinin çok farklı konularda 

mesleki eğitim almasını sağladık.

Toplumumuz bizleri yıllarca sonra ağaç-

landırma projeleri ile korular yaptığımız iller-

de hep hatırlayacaklar.

Yaptığımız “Üniversite Tanıtım Günleri” 

ile en az 60000 gencin üniversite seçiminde 

onlara kılavuz olduk,

10000 in üzerindeki kadınımız “Erken 

Tanı Hayat Kurtarır” seminerlerinde öğren-

dikleri bilgilerle belki de yaşamalarını bize 

borçlu olacaklar,

Sadece yukarıda verdiğim örnek-

lerle Sevgili Başkanlarımızın liderliğinde 

Kulüplerimiz yaptıkları birbirinden güzel 

hizmetlerle 100000 kişiye dokundular,  fark 

yarattılar, başkaların mutluluğu ile mutluluğu 

yakaladılar.

Emeği geçen bütün Dostlarımı kutluyor, 

şükranlarımı sunuyorum. 

Bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde bir 

katkımız oldu ise ne mutlu bize. Sizlerle birlik-

te görev yapmaktan onur duyuyoruz.

Sevgi ile kalın, hoşça kalın.

2430. Bölge 2012 - 13 Dönem Guvernörü Murat Öz ve eşi Ela Öz
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UR 2430. Bölge, 2012-2013 dö-
nemi Bölge Konferansı 16-19 Ma-
yıs 2013 tarihleri arasında Antalya 
Belek Calista Luxury Resort Otelde 
gerçekleştirildi. Konferansımızda; 
108 yıldır diğer insanların yaşam sa-
vaşına destek veren, daha iyi şartlar-
da, daha iyi bir dünyada yaşamaları 
için yorulmadan gönüllü olarak çalı-
şan ve karşılıksız hizmeti ilke edin-
miş   600’ü aşkın Rotaryen dostu-
muz, eşleri ve konuklarımız ile bir 
araya geldik. 

“Bağbozumu” olarak nitelendirdi-
ğimiz Konferansımızda, Bölge Ku-
lüplerimizin, “Hizmet Yoluyla Barış” 
teması doğrultusunda,  büyük emek 
ve özveri ile  gerçekleştirmiş olduğu 
birbirinden etkin ve başarılı hizmet 
projelerini alkışladık. Eşler, Rota-
ractlar ve İnteractlar ile dayanışmay-
la, işbirliğiyle tamamladığımız bu 
projeleri, diğer insanlara yaşatılan ve 
bunun sonucunda yaşadığımız mut-
lulukları bir dönemin sonlanmasını 
simgeleyen Konferansımızda paylaş-
tık. 

Bölge Konferansımızın ayrıntıla-
rında, kulüplerimizin katkısı ve iş-
birliği vardı. Kulüplerimizin girişim-
leriyle, çocuklar, gençler, engelli yurt-
taşlarımız ve Rotaryenler tarafından 
Bölgemizin dört bir yanında  VI. 
Rofife Gala ve Ödül Töreni için ya-
pılarak Adana’ya yollanan rengarenk 
origami barış turnaları bu kez konfe-
rans salonumuzun fuayesinde yol bo-
yunca bizlere eşlik etti. Hemen on-
ların yanında, yine aynı etkinlik için 

tasarlanmış ve Güney Rotary Ku-
lübümüz tarafından yollanmış olan 
Barış Ağacı’nın dallarına da sevincin, 
mutluluğun, barışın ve umudun sim-
gesi turna kuşları konmuştu. 

Fuayenin duvarını süsleyen “Ba-
rış Yorganı” ise, Guvernörümüzün 
liderliğinde, Bölge Barış Komitemiz 
tarafından düzenlenmiş olan Barış 
Konferansları ve Barış Forumu kap-
samında Ankara Metropolitan Ku-
lübümüz tarafından Bölge kulüp-
lerimizin desteği ile oluşturulmuş 
ve 5 ilimizde sergilendikten sonra 
Antalya’ya gelmişti. Barış konferans-
larımıza katılmış olan gençlerimizin 
umutlarını, özlemlerini içeren me-
sajlar da yine fuayemizin bir köşe-
sinde bizleri bekliyordu. Aynı proje 

kapsamındaki atölye çalışmalarında 
25 Ülkenin temsilcileri tarafından 
boyanan, bin bir renk ve desen ile 
süslenmiş olan ahşap güvercinler ve 
onlara eşlik eden beyaz Barış güver-
cinleri sevgili Ela Hanım liderliğinde 
Anahtar Ekibimizin sevgili eşlerinin 
çalışmasıyla Konferans Salonu’nda-
ki yerini almıştı. Hepimizin önünde 
fotoğraf çektirdiği Anı Fotoğrafı Pa-
nosu da resimlerde yerini aldı. Kon-
ferans salonumuz aynı zamanda ku-
lüplerimizin özverili çalışmalarını ve 
hizmet projelerini sergiledikleri pa-
nolara da ev sahipliği yaptı.      

2015-2016 Gelecek Dönem Gu-
vernör Adayımız Canan Ersöz’ün 
“Parmaklarımın Ucundaki Bahçe” 
başlığını taşıyan kağıt telkâri sergisi 
bir diğer büyük katkı idi. Sekiz yıl-
lık titiz çalışmanın ve emeğin ürü-
nü olan eserlerin satışından elde edi-
len geliri Guvernör Adayımız Sevgili 
Canan Bölgemiz adına UR Vakfına 
bağışladı. Turna Kuşları temalı eseri 
de, aynı amaçla, Kapanış Balosu’nda 
açık arttırma ile sahibini buldu ve ge-
ceye renk kattı. 

Dayanışma ve işbirliğinin mü-
kemmel bir örneğini tüm ayrıntılar-
da barındıran Bölge  Konferansımı-
zın, coşkusu yüksek bayrak töreni ile 
hatırlayacağımız açılış oturumunu, 
Organizasyon Komitesi Başkanımız 
GDB Mesut Özcömert’in ve orga-
nizasyona ev sahipliği yapan Mer-
sin Kızkalesi Rotary Kulübü Dö-
nem Başkanımız Esra Erarslan’ın iç-
ten “hoşgeldiniz” konuşmaları izledi. 
Değerli Guvernörümüz Murat Öz, 
“Düşlemiştik” başlıklı konuşmasında, 
dönemimiz başlarken düşlediğimiz 

BÖLGE KONFERANSLARI

2430. Bölgenin “Bağbozumu” olarak 
nitelenen konferansı Antalya’da gerçekleşti

2430. Bölge 2012-13 Dönem Guvernörü 
Murat Öz, eşi Ela ile beraber Türk Bayrağını  

taşırken

Tandoğan Rotary Kulübü
2430. Bölge Konferansı Organizatörü 
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hizmet projelerini ve koyduğumuz 
hedefleri anımsattı. 

Artık bütün düşler gerçek olmuş 
ve sayısız yurttaşımızın yaşamına 
dokunma şansına sahip olduğumuz 
hizmet projelerimiz sonucuna ulaş-
mıştı. Heyecanımızın iyiden iyiye 
arttığı “Gerçekleşen Düşlerimiz” bö-
lümlerinde, Guvernörümüz Murat 
Öz, “Kendinden Önce Hizmet” ilke-
si ve “Hizmet Yoluyla Barış” teması 
doğrultusunda, Bölge Kulüplerimi-
zin 2012-2013 dönemi boyunca, ta-
kım ruhu ile gerçekleştirmiş olduğu 
hizmet projelerini Rotary Ailemiz 
ile paylaştı. Her yaştan insanın daha 

iyi şartlarda, daha sağlıklı ve mutlu 
bir yaşam sürdürebilmesi için Ro-
tary Hizmet projelerini planlamış ve 
yaşama geçirmiştik. Perdedeki pro-
je görselleri eşliğinde sahneye davet 
edilen kulüp başkanlarımızı yürek-
ten alkışladık. 

Konferansımız, UR Başkanımız 
Sakuji Tanaka’nın yollamış olduğu 
mesajın okunması ile devam etti ve 
hemen ardından, UR Başkan Tem-
silcimiz GDG Tahsin Tuğrul, 2420. 
Bölge Dönem Guvernörümüz Sait 
Feyzioğlu ve 2440. Bölge Dönem 
Guvernörümüz Güneş Ertaş salonu 
doldurmuş olan Rotary Ailemize dö-

nemin nasıl geç-
tiğini, bölgemiz-
de oluşturulan 
candan dostluk-
ları da vurgula-
yarak aktardılar. 
Gelecek Dönem 
G uve r nör le r i-
miz Gürkan Ol-
guntürk, Haluk 
Ulusoy ve Esat 
Kırdıçalı’nın gü-
zel dileklerini 

ifade ettikleri bölümün ardından, 
Gelecek Dönem Guvernör Adayla-
rımız Korhan Atilla, Müfit Ülke ve 
Canan Ersöz kısa özgeçmişlerini de 
içeren konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye davet edildiler.  

Geçmiş Dönem Guvernörlerimi-
zi konuk konuşmacı olarak ağırladı-
ğımız oturumlarda, kendilerinin de-
rin bilgi ve zengin deneyimlerinden 
yararlanma olanağına sahip olduk. 
Bölgemizde ve UR’de yapılmakta 
olan Rotary Vakfı çalışmaları ile il-
gili ayrıntılı bilgilendirmeyi Geç-
miş Dönem Guvernörümüz Malik 
Aviral’den her zamanki gibi büyük 
ilgiyle dinledik. “Rotary’den En Yeni 
Haberler” başlıklı konuşmasında, 
Geçmiş Dönem Guvernörümüz ve 
2012-2013 dönemi Bölge Eğitmeni-
miz Ömer Tezcan, bizlere 21-24 Ni-
san 2013 tarihlerinde, Chicago’da 
düzenlenmiş olan, “demokrasinin ve 
Rotary’nin evrenselliğinin” yaşandığını 
vurguladığı  2013 Yasama Konseyi 
ile ilgili izlenimlerini aktardı,  tüzük 
değişiklikleri ile ilgili bilgiyi paylaştı. 

2014-2016 Dönemi UR Direk-
törümüz ve Geçmiş Dönem Guver-

BÖLGE KONFERANSLARI

600’ü aşkın Rotaryen, dost ve eşlerinin katıldığı Konferans başarı ile gerçekleşti

Konferans organizasyon komitesi
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nörümüz Şafak Alpay, “Uluslararası 
Rotary” başlıklı konuşmasında, de-
rin bilgisini paylaşmasının ardından, 
Rotaryenin topluma  hizmet ve kat-
kısının dönemlik değil, kesintisiz de-
vam eden bir öncelik olması gerektiği 
vurgusuyla konuşmasını sonlandırdı. 

Gelecek dönemin habercisi de 
olan Bölge Konferansımızda, Tan-
doğan Rotary Kulübümüz’ün 2014 
Asamble tanıtımı ve Kavaklıdere 
Rotary Kulübümüz’ün 2014 Konfe-
rans tanıtımı Rotaryen yaratıcılığı-
nın göstergesi olan renkli görüntüle-
re sahne oldu. 

Çeşitli Bölge Komitelerimiz dö-
nem boyunca yaşama geçirilmiş olan 
projeler ve etkinlikler konusunda bil-
gi aktardılar. GDB Bahri Uğurlu’nun 
sunduğu Gençlik Değişim Oturu-
munda ise, birer kültür elçisi olarak 
yurtlarına dönecek olan Uzun Dö-
nem Değişim öğrencilerimizin hazır-
lamış olduğu programı büyük beğeni 
ile izledik. Etkili bir EEMA tanıtımı 
da gerçekleştirildi.

Konferansımızın son gününde, 
başarmanın getirdiği mutlu-
luk salonu doldurmuş olan 
Rotary Ailemiz tarafından 
bir defa daha paylaşıldı ve 
kulüp başkanlarımız bir kez 
daha alkışlandı. Heyecan-
lı bekleyişin sonunda, “Bölge 
Guvernörü Özel Ödülleri” ve 
kulüp bayraklarımızı onurla 
süsleyecek olan “Hizmet Yo-
luyla Barış Üstün Başarı Ödül-
leri”, yani yıldızlarımız, Gu-
vernörümüz Murat Öz ve sev-
gili eşi Ela Öz tarafından baş-
kanlarımıza takdim edildi. 

Konferansımızda sürpriz bölüm-
ler de vardı. Bölge Eğitmenimiz, Ku-
lüp Başkanlarımız, Guvernör Yar-
dımcılarımız, Bölge Komitesi Baş-
kanlarımız, Rotaryen dostlarımız, 
eşler ve Guvernörümüzün ailesi dö-

nemimizle ilgili anılarını ve izlenim-
lerini büyük özenle hazırlanmış olan 
film aracılığı ile ve mikrofondan biz-
lerle paylaştılar. UR Başkanımızın 
toplantımıza teşrif ettiği bilgisi ile 
salonda iyice yükselen heyecan da 
çok güzel bir anı olarak belleklerimi-
ze kazındı. 

Artık veda zamanı gelmişti. Çok 
duygusal anlar yaşadığımız “veda” 
konuşmalarında değerli Guvernörü-
müz Murat Öz ve sevgili Ela Hanım 
her zamanki içtenlikleri ve sevecen-
likleriyle tüm dostları kucakladılar. 
Tüm salon tarafından büyük beğe-
ni toplayan Mersin Kızkalesi Rotary 
Kulübümüzün kapanış programı ile 
Konferansımızın resmi kısmı son 
buldu. 

Konferansın günlük resmi prog-
ramı, her gün planlandığı saatte sona 
erdi. Yoğun geçen bir yılın tatlı yor-
gunluğunu atma olanağı sağlamayı 
da amaçlayan program, bizlere dost-
larımızla bolca sohbet etme fırsatı 
verdi. Koyu sohbetlerin ve bol kah-
kahanın olduğu öğle yemekleri son-

rasında, ailelerimiz ve dostlarımız 
ile birlikte kimimiz sahilde, kimimiz 
havuz başında yaşamımızın alışıla-
gelmiş yoğun temposundan uzakla-
şarak dinlenme fırsatı bulduk ve has-
ret giderdik.  

Gece eğlencelerinde ise unutul-

mayacak anıların ortamı yaratılmış-
tı. Konferansımızın birinci gecesinin 
programında işbirliğinin ve dayanış-
manın mükemmel örneğini bu kez 
müzik aracılığı ile sergiledik. Sanat-
çı olarak Rotaryen dostlarımızın ve 
eşlerin sahneye çıktığı gecede, Öz-
gür Gönlüm ve arkadaşları, Güney 
Rotary Kulübü Polifonik Korosu, 
Tijen-Özhan Türeli, Suzan-Dün-
dar Kıncal, Tuncay Yalın ve Belgin 
Gürağaç’ın şarkıları eşliğinde dans 
ettik, şarkılara eşlik ettik ve büyük 
keyif aldık.  İkinci gecede ise iskele-
de, büyüleyici bir orkestra eşliğinde 
dans etmeye ve evrensel bir dil olan 
müzikle dostlukları paylaşmaya Ba-
rış şarkıları söyleyerek devam ettik.  
Kapanış Balosu’nda bizleri yine çok 
hoş bir sürpriz bekliyordu. Geçmiş 
Dönem Guvernörümüz Malik Aviral 
bateride ve sevgili eşi Mihriban Avi-
ral yan flütte bizlere unutulmaz bir 
müzik şöleni yaşattılar.

Dostluğun, uyumun, birlik ve 
beraberliğin, dinlenmenin, eğlen-
menin ve başarmanın getirdiği mut-

luluğu, 2012-2013 Dönemi 
Bölge Konferansımızda, Ca-
lista Resort Otel’de üç gün 
boyunca paylaştık. Tek başı-
mıza değil, işbirliğiyle ve da-
yanışmayla yaşama geçirdiği-
miz etkin projelerin sevincini 
yine hep birlikte yaşadık. Bü-
yük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “En iyi bireyler 
kendilerinden çok, ait oldukları 
toplumu düşünen, onun varlığı-

na ve mutluluğunun devamına 
yaşamını adayan insanlardır” 

felsefesine uygun olarak hem güzel 
ülkemize ve yurttaşlarımıza,  hem de 
ortak projeler yoluyla diğer ülkeler-
deki insanlara hizmet etmiş olmanın 
mutluluğu ile, güzel anılar biriktir-
miş olarak, yenilenen enerjimizle ev-
lerimize döndük. 

BÖLGE KONFERANSLARI

Konferans’ta bölgenin başarılı faaliyetlerini gerçekleştiren kulüpler 
ödüllendirildi
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BÖLGE KONFERANSLARI

UR 2440. 2012-
2013 Dönemi 
Bölge Konfe-

ransı Mavişehir Rotary Kulübü or-
ganizasyonunda 9-12 Mayıs 2013 
tarihlerinde Fethiye Ölüdeniz Lykia 
World Oteli’nde gerçekleştirildi. 500 
kişilik katılımla konferans, 9 Mayıs 

2440. Bölge Rotaryenleri konferansta buluştu

Mavişehir Rotary Kulübünün organize ettiği 2440. bölge 
Konferansı, Fethiye sığınma evi yararına Resim ve Hizmet 
sergisi açılışıyla başladı. 500’den fazla Rotaryen, eşleri ve 
dostlarının katıldığı Konferansta, kulüplerin dönem içinde 
gerçekleştirdikleri projeler sergisi, Konferans salonuna girişte 
yer alan Hizmet Yolunda yer aldı.
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BÖLGE KONFERANSLARI
2013 Perşembe günü Fethiye sığın-
ma evi yararına Resim ve Hizmet ser-
gisi açılışıyla başladı. Kulüplerin sene 
boyunca gerçekleştirdikleri faaliyet-
ler Hizmet Yolu Sergisinde yer aldı. 
Konferans katılımcıları Konferans 
salonuna 80 metre uzunluğundaki 
bu yolu katederek ulaştılar. Başkan 
temsilcisinin 2430. Bölge Geçmiş 
Dönem Guvernörü Malik Aviral’in 
olduğu Konferansın ilk gününün ak-
şamında Havuzbaşında İbrahim Ya-
zıcı - Eylem Durukan müzik dinleti-
sinin ardından program beyaz gece 
ile son buldu. Baştan sona web üze-
rinden canlı yayınlanan Konferans 
sırasında Konuklar ve Rotaryenler-
le röportajlar gerçekleştirildi. Kon-
feransın 2. günü Bölge Komite Baş-
kanlarının sunumlarıyla devam etti. 
Bölge organizasyonu gerçekleştiren, 
Toplum Birliği kuran Kulüplere te-
şekkür edildi. Öğleden sonra konuk 
konuşmacı Ufuk Tarhan’ın “Fütürist 
Yaklaşımla Yükselen Trendler” konuş-
ması ilgi gördü. Dalış Hobi Grubu ve 
Deklanşör Hobi Grupları etkinlik-
leri konuklarımızın eğlenceli zaman 
geçirmelerini sağladı. Akşam yeme-
ğinin ardından A Capella Boğaziçi 
Konseri beğeni topladı. Konferan-
sın 3. Gününde Kulüp sunumları ve 
ödül dağıtımları yapıldı.  Rotaryen-
lerin başarılı Bölge projesi “Mutfak-
tan Güzel Kokular Geliyor” projesi-
ne katkı sağlayan eşler sahneye çık-
tılar. Gençlik Değişim öğrencilerin 
her sene gerçekleştirdikleri folklör 
gösterisi, gelecek Dönem Asamble 
ve Konferans sunumları Konferansa 
renk kattı. Söke Rotary Kulübü’nün 
Zeybek, Mavişehir Rotary Kulübü-
nün “New York New York” , Gündoğ-
du Rotary Kulübü’nün “Blues Brot-
hers” gösterileri muhteşemdi. Bu sene 
dağıtılan ödüllerin ve odalara konan 
hediyelerin özelliği hepsinin Mavişe-
hir Rotary Kulübü üye ve eşleri tara-

fından imal edilmiş olmasıydı. Her 
ayrıntısı organizasyon Komite Baş-
kanı Işıl Nişli tarafından titizlikle 

hazırlanmış olan konferans 11 Mayıs 
2013 akşamı çok şık bir Gala gecesi 
ile son buldu. 
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