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                                   DÜŞÜNDÜKLERİMİZ         GERÇEĞE UYGUN MU?  
                                   SÖYLEDİKLERİMİZ         İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ? 
                                    YAPTIKLARIMIZ                                        İYİ NİYET VE DAH A  İYİ DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK MI? 
                                         İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN HAYIRLI MI? 
   

Değerli Dostlarım; 
 

Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz içeriği çok yoğun olan toplantımıza müthiş katılımınızdan dolayı hepinize 
çok teşekkür ediyorum.  Temmuz ayında olmamıza rağmen 49 kişilik katılımınızla bizleri yüreklendirirken 
Oktay Başkanımın kulübümüze getirdiği dinamizmin dönemimizde de artarak süreceğini görmek bizleri çok 
mutlu etti. Daha da çok çalışmamız gerektiğine inandık.  
 
2. Asamblemizin yapıldığı, Geçen Dönem Değişim Öğrencilerimizin deneyimlerini paylaştığı, Adıyaman 
Nemrut Kulübü Başkanı Mahmut Esmer’in  6-8 Ekim tarihleri arasında düzenleyecekleri “Engellilerle 
Zirvede” projesini anlattığı ve nihayet artık hepinizin tanıdığı ve sarıp sarmaladığı İst. Ünv. Tıp Fakültesi 
Öğrencisi Rumeysa Yiğen’in kendinden ve hayallerinden bahsettiği dopdolu bir toplantı geçirdik. Ve 
gerçekten böyle bir kulübe başkanlık yapmanın inanılmaz hazzını yaşadım. 
 

Gelişen dünya ile birlikte okulların çehresi de değişmekte. Fiziksel ve ruhsal yönden rahat eğitime uygun 

olan ortamlarda eğitimin kalitesinin arttığı yadsınamaz. Bu alanda yeni tasarım ürünler bir adım öne 

çıkmakta. Bu ürünlerden en önemlisi ise okul merdiven yazıları. Merdivenlerin karşı kısımlarına uygulanan 

bu yöntemle kalıcı bir öğrenme sağlanıyor.  Bizde Suadiye Rotary Kulübü olarak Derice Çakabey ilköğretim 

Okulunun Merdivenlerini bu yazılar ile kapladık. Sevgili Emre Şimşek başından sonuna kadar bu proje ile 

ilgilendi, bir telefonumla anında harekete geçti ve projenin  tamamlanmasını sağladı. Kendisine kulübüm ve 

şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 

 

Gene aynı okulun kütüphanesi için Guvernör Yardımcımız İlhan Önem’in yardımları ile Aziz Nesin 

Vakfından satın alınan kitaplar Derice Çakabey ilköğretim Okulu Kütüphanesine bağışlandı.  

 

Ocakbaşı gruplarımızı oluşturarak geçen hafta sizler ile paylaştık. Ocakbaşlarının planlandığı tarihte ve tüm 

grup üyelerinin katılımı ile gerçekleşmesi ve kulübümüzü birbirine en çok bağlayan etkinliklerden olan  bu 

toplantılarımızın evlerimizde yapılmasını çok önemsemekteyiz. Bu sebeple grup sayılarımızı, 

toplantılarımızın evlerimizde yapılması üzerine planladık. Konuya hassasiyetlerinizi rica ediyoruz. 

 

UR’nin yazılı olmayan kuralları ve gelenekleri ile ilgili bilgileri dönem içerisinde sizlerle paylaşacağım. 
Bugün sizlere  Rotary’nin geleneksel Ocakbaşı Toplantıları konusunda bilgi vermeye çalışacağım. 

 lk “Ocakbaşı” toplantısı, dostça ilişkileri geliştirmek ve Rotary konularını daha rahatlatıcı bir atmosferde 

tartışma fırsatı bulmak için Kanada’da St. Johns Rotary Kulübü tarafından 1920’lerin sonlarında 

gerçekleştirildi. Bu gayri-resmi Rotary tartışma grubu dünyadaki Rotary Kulüpleri arasında zamanla popüler 

hale geldi.  

  

“Ocakbaşı”ndan kasıt ev veya iş ortamında, samimi ve rahatlatıcı bir zeminde toplanabilmek, birbirimizi 

daha yakından tanıma fırsatı bulmak, fikir alış verişinde bulunmak ve özellikle kulübün projelerini görüşmek 

için uygun bir zemin oluşturmaktır.   

  

Uzun yılların verdiği tecrübeyle, toplantıların tercihen evlerde veya işyerinde yapılmasının daha verimli 

olduğu görülmüştür. 1989 yılında bayanların Rotary’ye üye olmalarından önce, toplantılar kulüp üye 

sayısına ve toplantının yapılacağı yerdeki imkâna göre 6-10 üye ve sadece erkeklerden oluşmaktaydı. 

Bayanlar Rotary’ye alındıktan sonra toplantılar eşli olarak yapılmaya başlandı.  

  

“Ocakbaşı” toplantısının planlamasındaki en önemli unsur görüşülecek konunun seçimidir.  Konuyu;  ev 

sahibi, Başkan ve diğer üyelerle birlikte seçerler.  Hangi konu seçilirse seçilsin, kulübün yapabileceği bir 

proje ve Rotary’nin proje kavramı ile bir şekilde ilişkili olması gerekir. Yada seçilen konu hem yeni hem de 

eski üyeler tarafından iyice anlaşılmayan bir Rotary konusu olabilir.  

  



                         ROTARY: FARK YARATIR 
                           KULÜP NO:22833    KURULUŞ TARİHİ:28.HAZİRAN.1984 CHARTER TARİHİ:24.MAYIS.1985 ÜYE SAYIS:50 

DOĞUMGÜNLERİ 

 
                                                          1 Ağustos Gürbüz Arıburnu’nun oğlu Emre 

                                                          2 Ağustos Ali Anıl Atal’ın eşi Esra 

                                                          4 Ağustos Ali Anıl Atal 

                                                          6 Ağustos Özgür Güneri’nin oğlu Arat Duru 
 

Dönem başında kulüpler, “Ocakbaşı” gruplarını belirleyip üyelere bildirmeli ve kulüp bülteninde 

yayınlamalıdırlar. Bir gelenek olarak başkan, bütün grupların doğal üyesidir.  

  

Bir yıllık veya eski bir Rotaryen de olsanız,  “Ocakbaşı” toplantılarında Rotary’yi daha iyi tanıyacağınızdan, 

dostlukların gelişeceğinden ve değerli fikirlerin oluşacağından emin olabilirsiniz 
 

 Bir sonraki toplantımız önümüzdeki hafta 8 Ağustos Salı günüdür. 
 
Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 
CEM TÜRK 
2017-2018 Dönem başkanı 

MUTLU GÜNLERİMİZ 


