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Doğum	Günleri Evlilik	Yıldönümleri

Tebrik	ediyor,	sağlık	ve	mutluluklar	diliyoruz..

MUTLU	GÜNLERİMİZ

Mehmet ALTAY
İstanbul Suadiye Rotary Kulübü
2013-2014 Dönem Başkanı

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.
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ULUSLARARASI	ROTARY	BAŞKANI

RON	D.BURTON

2013-2014	
2420.BÖLGE	GUVERNÖRÜ

HALUK	ULUSOY
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BAŞKAN	
MEHMET	ALTAY

DÖRTLÜ	ÖZDENETİM

DÜŞÜNDÜKLERİMİZ
SÖYLEDİKLERİMİZ
YAPTIKLARIMIZ

Gerçeğe	uygun	mu?

İlgililerin	tümü	için	adil	mi?

İyi	niyet	ve	daha	iyi	dostluklar	sağlayacak	mı?

İlgililerin	tümü	için	hayırlı	mı?

5.GRUP	GUVERNÖR	YARDIMCISI
KAAN	KOBAKOĞLU
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BAŞKANIN	MEKTUBU

Sevgili Rotaryen Dostlarım,

13	Kasım	Emre	ŞİMŞEK
22	Kasım	Ümran	GÜLEKLİ'nin	Kızı	ZEREN
22	Kasım	Süha	ÇİLMİ'nin	Oğlu	ORKUN
27	Kasım	Ali	OĞUZTÜRK'ün	Kızı	SEDA
27	Kasım	Enis	KEPKEP'in	Kızı	BEGÜM

Geçen  haf ta  top lan t ımız ın  konuşmacıs ı ,

Berin Önder konusu yatırım araçları, fon 

yönetimi son derece yararlı bir toplantı  oldu, 

kendilerine teşekkür ediyorum. Bu toplantımızı 

4. Asamblemizle açıyoruz. Toplantımıza Sevgili 

Guvernörümüz Haluk Ulusoy, eşi Şebnem Ulusoy, 

Guvernör yardımcımız Kaan Kobakoğlu  eşi 

Esra Kobakoğlu ve Bölge görevlilerimizin 

kulübümüze ziyaretleri toplantımıza ayrı bir 

anlam katıyor. Bu gün aramıza iki değerli 

üyemiz katılıyor. 4.Asamblemizi yapmak ve 

Güvernörümüzü ağırlamaktan büyük onur 

duyduğumu ayrıca iş ve meslek hayatlarında 

başarılı olmuş iki yeni üyemizin aramıza 

katılmalarından dolayı son derece mutluluk 

duymaktayım. Yoğun geçirdiğimiz yaklaşık beş 

aylık dönemin faaliyetlerini sizlere kısaca sunmak 

istiyorum. Dönemimize 73 üye ile başladık, bugün 

aramıza katılan iki yeni üye ile toplam üye 

sayımız 63. Uzun bir süredir Suadiye Rotary 

kulübünde üye sıfatı adı altında bulunan ve herhangi

bir şekilde toplantıya katılmayan, hiçbir yasal 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen, kulüpte 

isimlerinden başka hiç bir izi olmayan üyelerdi. 

Sağlıklı bir yapının oluşması, Rotary ritüel ve 

prensipleri doğrultusunda daha güçlü olmamız

açısından bu operasyonu yapmak zorunlu ve 

gerekli idi.Bu süreçten sonra daha güçlü ve dinamik

bir yapı ile hizmetlerimize devam edeceğiz.

Bugüne kadar 16 toplantı yaptık bir toplantımız 

geleneksel Bodrum  toplantımıza taşıdık.10 

Toplantımızda konuşmacı konuklarımız oldu.Toplam

17 adet haftalık bülten hazırlayarak, toplantıya 

katılmayan dostlarımızı ve eşlerimizi bilgilendirdik.

Ocakbaşı programlarımız düzenli olarak devam 

ediyor. Kulübümüz üye ve eşleri ile birlikte 42 kişilik

katılımla Japonya seyahatini gerçekleştirdik.

15 Eylül tarihinde ilk bursiyer toplantımızı yaptık. 

To p l a m  7 5   ö ğ r e n c i y e  b u r s  v e r i y o r u z ,  

burslarımız bölge vakfı üzerinden ödenmektedir. 

 

 

 

26 Kasım salı toplantımız eşli olarak Ziçev Vakfında

yapılacaktır

Temmuz ayında bir toplantımızı iptal 

ederek Polio Plus kampanyasına 

destek verildi. Su,hijyen ve sağlık için 

Adapazarı Akyazı ilçesinde beş okulun 
muslukları değiştirildi, öğretmen ve öğrenciler 

bilgilendirildi. Ziçev vakfına 70 adet ramazan 

paketi böşgeden gönderildi ayrıca ziçev vakfının bir

yıllık gıda ve kırtasiye malzemeleri kulübümüzce

karşılandı. Kartal Halk Eğitim Merkezinde meslek 

edindirme kurslarımız açıldı toplam 256 kursiyere 

burs veriyoruz. Cumhuriyet bayramı etkinliği 

kulübümüz tarafından organize edildi. Toplumda 

barış ve anlaşmazlıkların giderilmesi amaçlı 

araştırmacı yazar Turgut Özakman'ın Cumhuriyet 

etkinliğimiz için hazırladığı "Türk Mucizesi

Cumhuriyet 90 yaşında" adlı kitapçık 5000 adet 

basıldı, tüm Rotaryenlere gönderildi. Mikro kredi 

projemiz tamamlandı. Toplam 3 adet koye Kursu 

2420. Bölgenin sorumluluğunda açıldı. Tovak Vakfı 

ile Köy okulları onarım projelerimiz devam ediyor.

Kısaca Uluslararası başkanımız ve Guvernörümüzün

belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarımız 

devam etmektedir. Hedefimiz dönem sonuna 

kadar bütün projelerimizi tamamlamaktır.

Çalışmalarımızı da bizzat hizmetin  gittiği yere 

giderek, Rotary'ı ve hizmetlerini anlatmaya 

çalışıyoruz, hizmetle birlikte amacımız Rotary'ı 

toplumda tanıtmak ve Rotary ile yaşamları

değiştirmek. Yapılan bütün çalışmalar Suadiye 

Rotary kulübünün tüm üyelerinin başarısıdır. 

Katkılarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür 

ediyorum.

30	Kasım	Serdar	DEMİRDAĞ
01	Aralık	Ümran	GÜLEKLİ'nin	Kızı	YEŞİM
02	Aralık	Cem	TÜRK

22	Kasım	Atilla	-	Günay	GÜNGÖR

                                     ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ

          

Rotary'nin önemli programlarından olan Rotary Toplum BirlikleriTemel hedefi Rotary hizmet idealini, 
Rotary dışında da kurumsallaştırmak. İlk bakışta çok fazla anlam taşımayan bu kavram, Rotary'nin hizmet 
ideali ile birleştiğinde, daha iyi bir dünya, daha iyi bir toplum yolunda atılmış önemli adımlar çıkar ortaya.

Bir grup yada birey belirli hedefleri seçip, o hedeflere ulaşmak için uğraş verirken, dışarıdan birisinin 
rehber olarak yardımına,  yol göstermesine gereksinim duyar. İşte bu rehber Rotary'dir. 
Rotary, Toplum Birlikleri çalışmalarında insan gruplarına rehberlik ederek, onların kendi kendilerine 
yardımda bulunmalarını sağlar. Dünyanın her yerinde bir çok insan, çeşitli sorunlarla iç içe yaşamlarını 
sürdürmektedir. Suçlar, doğal afetler, göçler. kıtlık, ve ekonomik yetersizlik, açlık,işsizkil, ergenlik dönemi 
sorunları, uyuşturucu bağımlılığı, sokaktaki çocuklar, cehalet, barınma, beslenme yetersizliği, anne babaları 
çalışan çocukların sahipsiz kalışı, ırk, kültür ve dinsel nedenlere dayanan çatışmalar. Bu sorunlar yalnızca 
bireyi değil toplumu etkilemektedir. Çözümsüzlük, düzen tanımayan, gergin insan gruplarını doğurmaktadır.   

Tanım ve amaçlar: Rotary Toplum Birlikleri(RCC) Rotary kulüplerinin hamiliğnde, Rotary'nin hizmet 
anlayışını Rotary dışında da yaygınlaştırmak amacıyla, Rotaryen olmayan ancak Rotary hizmet inancını 
benimsemiş kişilerce kurulan hizmet birlikleridir. Kuruluşun siyasi bir yönü yoktur, üyeleri arasında cinsiyet
din, etnik köken ve mezhep ayrımı yapmaz. Rotary toplum birlikleri her yıl ilki, birliğin yöneldiği topluma 
hizmet götüren, ikincisi ise birlik üyelerinin eğitsel ve mesleki alanda gelişmelerini ön gören iki proje
üstlenir. Rotary Toplum Birlikleri (RCC) dört temel amaca yönelik olarak çalışmalarını sürdürürler.

- Kişileri kendi bölgelerinin, yakın çevrenin ve içinde yaşadıkları toplumun gelişmesi için sorumluluk 

- Topluma yararlı tüm iş ve mesleklerin değerinin ve saygınlığının tanınması ve benimsenmesini sağlamak,
- Yaşam kalitesini yükseltmek için bireysel gelişim faaliyetleri ortak çalışmalar yapmak,
- Yerel kültüre topluluğun karekter yapısına sadık kalarak, insan potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya 
 

 

çalışmak. 

 

almaya teşvik etmek,onlara bu yönde güç vermek, 
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Kartal	Halk	Eğitim	Merkezinde	açılan	
masaj	ve	cilt	bakımı	kursunun	malzeme	ihtiyacı	kulübümüz	tarafından	karşılandı

TOVAK	Vakfı	ile	Ortak	Gebze	Kargalı	İlk	Öğretim	Okulunun	onarımı	tamamlandı

BİZDEN	HABERLER BİZDEN	HABERLER

Meslek	Edindirme	Kurslarımız	Ziyaret	Edildi.
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