
BÖLGE KONFERANSLARI

2420. Bölge
UR 2420. Bölge 2018 Kon-

feransı 10-13 Mayıs 
2018 tarihleri arasın-

da Antalya – Belek Kaya Palazzo Golf 
& Resort Hotel’de yapıldı.

Geçtiğimiz yıl Mardan Palas Ho-
tel’de yapılması planlanan ve duyu-
ruları yapılan UR 2420. Bölge 2018 
Konferansı, Mardan Palas Hotel’in 
bazı yönetimsel sorunları nedeniyle 
kapanması sonucu 2017 yılının sonu-
na doğru yeni bir yer arayışı içerisine 
girilerek Mardan Palas’a çok yakın bir 
yerde yer alan ve Kaya Otelcilik Gru-
buna dahil olan Kaya Palazzo Golf 
& Resort Hotel’de büyük bir organi-
zasyon ile gerçekleştirildi. 2420. Böl-
ge’den 500’e yakın Rotaryen ve aile 
bireylerinin katıldığı organizasyonun 
ev sahipliğini UR 2420. Bölge Kulüp-
lerinden Caddebostan Rotary Kulü-
bü üstlendi. 10 Mayıs 2018 Perşembe 
günü saat 16:00’da açılışı yapılan Kon-
ferans’ın ilk gününde önce muhteşem 
bir bayrak töreni izlendi. Ardından ge-
len konukların selamlanması ve tak-
dimi ile devam eden programda UR 
Başkan Temsilci olan Avustralya’lı 
Brian Heaton yaptığı açılış konuşma-
sına: “Valerie ve ben, geldiğimiz an-
dan itibaren gösterdiğiniz sıcak kar-
şılama ve konukseverliğiniz için hepi-

nize teşekkür etmek istiyoruz; olağa-
nüstü bir karşılama gördük. 

Burası dünyanın kesinlikle hari-
kulade bir köşesi, ancak zaten bunun 
farkında olduğunuzdan eminim. 

Ülkelerimiz arasında güçlü bir bağ 
olduğunu açık bir şekilde hissettik, 
karşılıklı duyulan saygının beslediği 
bir bağ, ve özellikle 1915 yılına daya-
nan her iki ülkenin gösterdiği cesaret 
ve yiğitlikten gelen bir bağ. 

Üzülerek ifade ediyorum ki, bizler 
sizin sahillerinize savaş sırasında gel-
mişiz; neyse ki, sonuçta tarafların bir-
birini karşılıklı tanımasını sağlayan 
bir bağ kurulmuş ve bugün o bağ hala 
devam ediyor. Tüm Avustralyalılar ve 
Yeni Zelandalılar adına teşekkür ede-
rim” şeklinde başladı ve tüm izleyici-
lerin büyük alkışını aldı. Sonrasında 
oturumda bulunan konuk Guvernörler 
sahneye davet edilip anı plaketleri su-
nuldu ve izleyicilere birkaç kelime ile 
seslendiler.

Saat 20:00 gibi sona eren ilk gün 
oturumundan sonra akşam yemeği 
için otelin yemek salonlarına geçildi.

Konferansın ikinci günü sabah 
07:30’da Vakıf Bağışçıları için düzen-
lenen kahvaltıda UR Başkan Temsil-
cisi Brian Heaton, eşi ve Bölge’den çok 
sayıda Rotaryen ve eşi birlikte güzel 
bir kahvaltı ettiler. 09:00’da başlayan 
ikinci gün oturumları sırasında Böl-
ge Komiteleri ve Kulüpler teker te-

ker sahneye çağırılıp dönem anıları 
ve plaketleri sunuldu. Konferans’ın 
konuk konuşmacılarından olan ve 17 
Ağustos’ta UR 2420. Bölge’nin spon-
sorluğunda yaptığı “Dünya Engelli 
Serbest Dalış Rekor Denemesi”nden 
başarı ile çıkan ve kendine ait olan 
rekoru 30 metreye çıkaran 1999 Göl-
cük Depremi sırasında iki bacağını 
kaybetmiş olan Ufuk Koçak tekerlekli 
sandalyesi ile sahneye çıkarak 17 Aus-
tos 1999 öncesi ve sonrasındaki hayat 
hikayesini konuklarla paylaştı. Yakla-
şık 40 dakika süren konuşma sırasın-
da çok duygusal anlar yaşandı ve pek 
çok izleyici göz yaşlarını tutamadılar. 
Günün ikinci oturumunda da Türkiye 
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Ersin Özince’de katılan konuk-
lara Türkiye'nin ekonomik durumu 
konusunda oldukça detaylı ve açıkla-
yıcı bir konuşma ile hitap etti.

Saat 14:00 gibi biten ikinci gün 
oturumlarından sonra toplu olarak 
öğle yemeğine geçildi ve yemek sonra-
sı Konferans Delegeleri Toplantısı ya-
pılarak gündem gereği oylanacak ko-
nular kulüplerin delegelerine sunuldu.

Konferansın üçüncü ve son günü 
sabah oturumu yine bazı komitelerin 
ve kalan kulüplerin sahneye çağrılıp 
sunumlarını yapmaları ve anı plaket-
lerini almaları ile başladı. Sonrasında 
2420. Bölge’ye gelmiş bulunan uzun 
Dönem Değişim Öğrencileri sahnede 
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kendilerini tanıtıp duygu ve düşün-
celerini katılanlar ile paylaştılar. Ar-
tık yavaş yavaş Konferansın sonuna 
ve en önemli kısmına doğu gelinmeye 
başlamıştı. Sponsorlara teşekkür pla-
ketleri takdim edildikten sonra Bölge 
A Takımı üyeleri ve eşleri sahneye da-
vet edilip anı plaketleri verildi. Sırada 
Bölge Ödülleri vardı ve sahneye önce 
Bölge Hizmet Ödülü almaya hak kaza-
nan Kulüpler ve ardından da Bölge Üs-
tün Hizmet Ödülü almaya hak kaza-
nan Kulüpler davet edildi ve plaketle-
ri sunulup hatıra fotoğrafları çekildi. 
Ve artık Bölge’nin ilk üç Kulübü’nün 
anons edilmesine gelmişti sıra. Önce 
eşlerde ilk üç kulüp açıklandı, üçün-
cü sırada Fındıklı Kulübü Eşleri, ikin-
ci sırada Şişli Kulübü Eşleri ve birinci 
sırada Suadiye Kulübü eşleri sahne-
ye gelip ödüllerini aldılar. Finalde de  
Bölgenin derece alan kulüpleri olarak 
üçüncü sırada Ataşehir Rotary Kulü-
bü, ikinci sırada Yeniköy Rotary Ku-
lübü ve Bölge Birincisi olarak da Sua-
diye Rotary Kulübü anons edilip sah-
neye çağırıldılar ve ödüllerini Guver-
nör’ün elinden aldılar.

Üçüncü günü akşamı yapılacak 
olan Gala Yemeği öncesinde kokteyl 
için Kaya Palazzo Hotel Convention 
Center’ın fuayesinde bir araya gelen 
konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çek-
tirdiler. Saat 21:00 gibi başlayan Gala 
Gecesinde de yemekler yendikten son-
ra Guvernör Özel Ödülü almaya hak 
kazanan Kulüpler sahneye davet edi-
lip ödülleri takdim edildi. Sonrasında 
da yeni kurulan Kocaeli Yahya Kaptan 

Rotary Kulübü’nün Charter Töreni ya-
pılıp kurucu Başkan’a Charter Belgesi 
teslim edildi. Artık eğlenme zamanı 
gelmişti. Katılan tüm konuklar Patron 
orkestrasının çaldığı güzel müzikler 
ve orkestraya eşlik eden Caddebostan 
Rotary Kulübü üyesi Müge Zeren Ço-
lakyan’ın güzel sesi ile muhteşem bir 
gece yaşadılar.

Dördüncü gün sabahı artık veda 
zamanı idi ve gelen konuklar dönüş 
yolculuklarına başlamak üzere otel-
den ayrıldılar.

Dünya Engelli Serbest Dalış Rekor 
Denemesi”nden başarı ile çıkan ve kendine 

ait olan rekoru 30 metreye çıkaran 1999 
Gölcük Depremi sırasında iki bacağını 

kaybetmiş olan Ufuk Koçak tekerlekli 
sandalyesi ile sahneye çıkarak hayat 
hikayesini konferans katılımcılarıyla 

paylaştı
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2430. Bölge
UR 2430. Bölge konferansı 

Mersin Rotary Kulübü 
ev sahipliğinde  konak-

lamalı 672, konaklamasız katılımlar 
ile birlikte  732 kişi ile  10 – 13 mayıs 
2018 tarihleri arasında Rixos Premi-
um Belek Antalya'da gerçekleşti.  

Konferans, kanun sanatçısı Ahmet 
Baran’ın konseri ardından Mersin Ro-
tary kulübünün muhteşem açılış gös-
terisi ile başladı. Bütün katılımcıların 
duygulandığı bayrak töreni sonrasın-
da UR 2430. Bölge guvernörü Serdar 
Ünlü’nün dönemi anlattığı konuşması 
sonunda bütün bölge görevlilerinin ve 
başkanların süpriz bir şekilde sahne-
ye çıkıp guvernöre sarılması ile duy-
gulu anların yaşandığı konferansta 
ilk gün bölge görevi yapan kulüplere, 
Rotary Toplum Birliği kuran kulüpler 
ile komite başkanlarına teşekkür edil-
di. UR başkan temsilcisinin konuşma-
sının ardından ilk günkü oturum sona 
erdi. Akşam Land of Legends da ses, 
ışık  ve show izlenerek keyifli anlar 
yaşandı. 

Konferansa, Zambia, Polanya, 
Azerbaycan, Kırgizistan, Kazakistan, 
Hindistan'dan Roteryenler katıldı. 

Ayrıca Meksika, ABD, Brezilya, Tay-
land, Tayvan, Avusturya ve Avustu-
ralya'dan gelen gençlik değişim öğren-
cileri de hazır bulundular. Hindistan 
dan gelen VTT ekibi sahnede bölgele-
rini tanıttılar ve bayrak değişimi ger-
çekleşti. Gençlik Değişim Öğrencile-
rinin muhteşem gösterisinin yanısıra 
konferansa onur konuğu konuşmacı 
olarak Eskişehir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyüker-
şan katıldı. Büyükerşen, Belediyeci-
lik, Türkiye'de kadın ve fark yaratma 
konularında muhteşem bir konuşma 
yaptı. Bölgenin bu dönemki projele-
rinden biri olan organ bağışı konusun-
da bölgenin proje yüzü olan Tuluğhan 
Tekelioğlu'na da teşekkür edildi ve 

kendisi Rotary'nin bu projedeki ba-
şarısını konu alan bir konuşma yaptı. 
İkinci gün en iyi Roteryen, en iyi Ro-
teryen eşi ve projelerde çalışan en iyi 
Roteryen çocuğuna teşekkür edildi, 
özel projeler video halinde gösterimde 
bulunuldu, komitelerin projelerini ya-
pan kulüplere teşekkür edildi. 

Ayrıca Rotary Vakfında bölgenin 
durumu anlatıldı, 15 onaylanmış kü-
resel bağış ile toplam 1.003.000 $ lık 
proje gerçekleştirildiği anlatılıp kü-
resel bağış projesi yapan kulüplere te-
şekkür edildi. GDG Canan Ersöz’e ço-
cuk felci kampanyasına vermiş olduğu 
destek için teşekkür edildi. UR tara-
fından verilen vakıf ve çocuk felci ko-
nularındaki çok özel yarışmalı ödüller 
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2430. Bölge Konferansına katılan UR Başkan Temsilcisi 
Patrick Coleman ve eşi

GDGAA Serhan Antalyalı ve Rotaryen Osman Yanık’a gu-
rurla sunuldu. 

İkinci günkü toplantı GD direktörü Şafak Alpay'ın ko-
nuşması ardından kapandı. Gece katılımcılar Haluk Levent 
konseri ile çok keyifli saatler geçirdiler. 

Üçüncü gün yedi dalda en yüksek puanı alan ilk beş ku-
lübe teşekkürlerin sunulması ardından fark yaratan projeler 
takdim edildi, yıldız alan 33 kulübe teşekkür edildi. Ayrıca 
fark yaratan ilk on kulübe de teşekkür edilmesinden sonra 
guvernörün kapanış konuşması ve mutfak ekibine teşekkü-
rü sonrasında konferans Mersin Rotary kulübünün muhte-
şem kapanış gösterisi ile son buldu.  

Gece, galada anneler günü adına sahneye Dönem Guver-
nörü Serdar Ünlü’nün annesi, Mersin Rotary Kulübü Başka-
nı Serdar Vetem’in annesi ve konferasın komite başkanı Ke-
rem Muradi’nin annesi çağırıldı ve bütün annelerin anneler 
günü kutlamak adına sahneye gelen annelerin eli öpülüp ka-
tılımcı bütün annelere birer hediye verildi. Ardından Polon-
ya ile ICC protokolü imzalandı. Daha sonra katılımcılar yor-
gunluklarını Ambe orkestrasının performansı ile attılar. 

❑❑❑
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Sayılar ile konferans
✔ 732 Katılım
✔ 13 ülkeden katılım
✔ Açılış Ahmet Baran konseri ve Mersin Rotary Kulübü Show
✔ İlk gece Land of Legends'da gösteri
✔ Üç konuşmacı konuk, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşan, Gazeteci Tuluğhan Tekelioğlu, GDD Şafak 
Alpay.

✔ Haluk Levent Konseri
✔ Onaylanmış 16 küresel bağış projesi gerçekleştirenlere te-

şekkür
✔ 5 Rotary Toplum Birliği kuranlara teşekkür
✔ İki yeni Rotary kulübü, 5 Rotaract kulübü, 5 interact kulübü ku-

ranlara teşekkür
✔ Bölge olarak dönem içinde fark yaratan toplam 5 Roteryen ve 

eşe bedeli bölge tarafından çocuk felci kampanyasında kullanılmak 
üzere yatırılmış  Paul Harris dostu rozetlerinin takılması,

✔ En çok çalışan 10 Roteryen eşine ödül,
✔ En iyi Roteryen, Roteryen eşi ve çocuğuna teşekkürler,
✔ Rotary takdirnamesi almaya hak kazanan 54 kulübe teşekkür,
✔ 7 Dalda ilk 5’e giren kulüplere teşekkür
✔ 33 Yıldız alan kulübe yıldızlarının verilmesi
✔ Fark yaratan 10 proje 
✔ 10 Kulübe fark yaratan kulüp ödülü 
✔ ICC protokolü imzası
✔ Ambe orkestrası ile gala



2440. Bölge
 

UR 2017-2018 dönemi  Ro-
tary 2440. Bölge Kon-
feransı İzmir Efes Ro-

tary Kulübünün ev sahipliğinde 03-06 
Mayıs 2018 tarihlerinde Didim Aqua-
sis Resort Deluxe otel de gerçekleşti-
rildi.

2440. Bölge dönem Guvernörü 
Lütfi Demir tarafından görevlendi-
rilen İzmir Efes Rotary Kulübü'nün 
yaklaşık 1,5 yıldır titizlik ve özenle 
hazırlamış olduğu Konferans, bü-
yük bir  coşku ve başarı ile tamam-
landı. 

Konferans’a Uluslararası Gu-
vernör Temsilcisi olarak Kenya’dan 
katılan    Geeta Manek ile birlikte 
2440. Bölge GDG Ayhan Özdemir, 
GDG Aydın Işık ve GDG Güneş Er-
taş ve eşi Figen Ertaş,    2420. Bölge 
dönem Guvernörü Kaan Kobakoğlu 
ve eşi, 2430.Bölge Guvernörü Serdar 
Ünlü ve eşi,   2440. Bölge Gelecek Dö-
nem Guvernörü Alaeddin Demirci-
oğlu, GDGAA Fatih Akçiçek ve 2430. 
Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Ha-
san Akbayrak ve eşi’nin yanısıra kon-
feransa yaklaşık 360 kişi katılım gös-
terdi.

3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 
16.30 da danışmanlığını GDG Ay-
dın Işık’ın yapmış olduğu    Konferans 
muhteşem bir Latin dansları göste-

risi ile başladı. Efes Rotary Kulübü 
Başkanı Dinçer Layık’ın açılış konuş-
masının ardından, Konferans komite 
başkanı Kaner Kavcıoğlu’nun nazik 
sunumu ile başlayan konferans prog-
ramı; açılış konuşmalarından sonra 
hoş geldiniz kokteyli ve Gülsen Gül’ün 
resim sergisi açılışı ile devam etti. Ak-
şam yemeğinden sonra tüm misafirler 
havuz başında müzik dinleyerek gece-
yi tamamladılar.

4 Mayıs Cuma günü sabah  09.30 da 
Bölge sekreteri Burçin Önder’in  keyif-
li ve enerjik sunumu  ile başlayan kon-
ferans programı, öğle arasından son-
ra ünlü Psikolog Dr. Kutay Ürkmen’in, 
son derece eğlenceli ve bir o kadar da 
düşündüren “ Gülümsemenin büyüsü” 
isimli 2 saatlik sunumu   ile, deyim ye-
rindeyse herkesi büyüledi. 

Gülümsemenin Büyüsü programı-
nın hemen ardından Karşıyaka Bele-
diyesi Zumba eğitmenleri ekibi ile sa-

londa bulunan tüm Rotaryenler Zum-
ba yaparak eğlendiler ve    2. Günün 2. 
Bölümüne eğlenceli bir geçiş yaptılar.

Cuma Gecesi akşam yemeğinden 
sonra , sahilde kalabalık bir ekiple; da-
vullar,zurnalar ve dansözler eşliğinde 
sulukule gecesi    formatında hazırla-
nan Hıdırellez eğlencesi gerçekleşti-
rildi.  Tüm Rotaryenlerin doyasıya eğ-
lendikleri bu gece muhteşem bir ateş 
dansı gösterisi ile tamamlandı.

 05 Mayıs Cumartesi günü yine 
09.30 da başlayan program, 2440. 
Bölge Rotaryenlerinin bu yıl çok 
fazla ödül alması nedeniyle yoğun 
bir şekilde başladı. Öğle arasından 
sonra Gençlik Değişim Öğrencile-
rinin dans gösterisi herkesi    coş-
turdu    ve hayran bıraktı. Gençlik 
Değişim Öğrencileri sevgi seli için-
de sahneden uğurlandılar.    

Öğleden sonra da yoğun bir şe-
kilde devam eden ödül törenlerin-
de    Dönem Guvernörü Lütfi Demir ve 
eşi Nurten Demir çok yorulmakla bir-
likte dönemlerinde gerçekleştirilen 
sayısız ve eşsiz    projelerin    mutlulu-
ğunu ve gururunu yaşadıklarını, “fark 
yaratan bir dönem” gerçekleştirmek-
ten duydukları memnuniyeti ifade et-
tiler.

Uluslararası Guvernör temsilcisi 
Geeta Manek’in alçakgönüllü, sıcak, 
samimi ve dost canlısı davranışları 
konferansa damgasını vurdu. Ulus-
lararası guvernör temsilcisi, yaptığı 

BÖLGE KONFERANSLARI

Konferansa UR Başkan temsilcisi olarak 
Kenya'dan Geeta Manek katıldı
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konuşmalarda, tüm Roteryenleri ku-
caklayıcı bir dille anılarını ve dene-
yimlerini bizlerle paylaştı ve konfe-
ransa konuk olan Roteryenlerle ileti-
şim kurmaktan duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi. 

Cumartesi akşamı gerçekleştiri-
len gala gecesinde Sedat Yüce ve or-
kestrası ile muhteşem bir gece ya-
şandı. Salonda uluslararası Guvernör 
temsilcisi Geeta Manek dahil coşku 
ile dans etmeyen    misafir kalmadı. 
Tüm Roteryenler , gala gecesinde hiz-
met dolu bir yılın yorgunluğu attılar.

Orkestranın dinlenme arasında 
sahne alan Türk sinemasının yakışık-
lı prensi Salih Güney ise muhteşem ar-
keoloji bilgi ve deneyimleri ile konuk-
ları mest etti. Tek başına bir sivil top-
lum kuruluşu gibi çalışıp, yurt dışına 
kaçırılan arkeolojik eseleri ülkemize 
tekrar geri kazandıran Salih Güney’in 
konuşmasının hemen ardından 4 ku-
lüp tarafından ortak arkeoloji projesi 
planlandı. Hasat zamanı olarak kabul 
edilen    konferans programında dahi 
yeni projelere imza atıldı.

Gala gecesi, ev sahibi Efes Rotary 
Kulübüne düzenlediği muhteşem kon-
ferans için teşekkürlerle son buldu.

Tüm konuklar, pazar günü öğle sa-
atlerinde eğlenceye ve ödüle  doymuş 
bir şekilde, fark yaratan  bir yılın yor-
gunluğunu geride bırakarak otelden 
ayrıldılar.  

❑❑❑
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Latin dansları gösterisi ile başlayan konferans Efes Rotary Kulübü başkanı açılış 
konuşması ile devam etti
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