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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
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BAŞKANIN	MEKTUBU

Sevgili Rotaryen Dostlarım,

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Mehmet Altay
İstanbul Suadiye Rotary Kulübü
2013-2014 Dönem Başkanı 

Geçen hafta ki toplantımızda konuşmacımız

P r o f . D r .  B ü l e n t  B a y r a k t a r  

"Sağlıklı Yaşamın Sırrı Egzersiz" konulu sunumu 

yaptı. Sağlıklı yaşam için beslenme ,düzenli spor ve 

mutlu yaşamın sırlarını bizlere anlattı. Spor kimi 

insanlar için hep zor, yorucu ve gereksiz olarak 

bilinmektedir. Uzmanlar tarafından her zaman

sağlıklı yaşamın sırrı spor olarak bilinmektedir. Her

vücudun mutlak suretle spora, hareketliliğe ihtiyacı

vardır. Spor yapan kişiler spor salonlarını ya da zorlu

programlarını tercih ettiğinden spor yapmayan 

kişilere, spor yapmak hep çok uzak kalmıştır. 

Fakat bilinmeyen bir gerçek ise sporun sadece 

yorucu hareketlerden ibaret olmadığıdır. Günlük 

hareketlerimizi daha yoğun kılarak da spor yapabiliriz. 

Spor için gereken sürekliliğe sahip bir program 

yapmak, bunun dışında saatlerce koşmaya, ve spor 

salonlarında bitkin düşmeye gerek yoktur.

Yapabileceğimiz, zaman ayıra bileceğimiz derecede 

uygun bir program yapmamız yeterli olacaktır.

Günlük 30 dakikalık bir yürüyüşü alışkanlık haline 

getirmek, otobüsle evimizin önünde inmek yerine 

uzak mesafede inmek, yakın mesafeleri yürüyerek 

gitmek ve aracımızı gideceğimiz yere uzak bir 

mesafede park edip yürümek , vücudumuzun daha 

hızlı bir şekilde gelişmesini, daha dengeli ve sağlıklı 

çalışmasını sağlar. Bu nedenle spor yapmak  en doğru 

yaşam şeklidir. Düzenli bir spor kilo almamızı 

engeller, özellikle sağlığımızı tehdit eden Kalp, 

Tansiyon ve Diyabet hastalığından korur. Sonuç

olarak Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın dediği gibi,

sigara içmeyin, kilo almayın ve spor yapın. 
Altı aylık dönem içerisinde hedeflediğimiz projelerin 
büyük bir bölümünü tamamladık, devam eden 
projelerimizi dönem sonuna kadar bitirmeye 
çalışacağız Yönetim kurulumuz Tüzüğümüz gereği 
her ay en az bir defa düzenli olarak toplandı, 
Kulüp toplantılarımızı belirlenen program dahilinde 
yapılmaktadır. Devam konusunda  geçmiş dönemlerden 

gelen sıkıntılardan dolayı istenilen sonucu alamadık, 

bu tür sorunların geçici olduğuna inanıyorum, 
 

Suadiye Rotary Kulübü sağlam üye 
yapısı ve köklü geçmişi ile bütün bunları 
aşacak güce sahiptir. Hepimize bu 
konuda ciddi görevler düşmektedir.

Rotary hareketi 1905, yılı başlarında kuruldu, 

yaklaşık 108 yıllık bir geçmişi olan ve ikinci yüzyıla

kendini yenileyerek, büyümeye devam eden ve

Dünyada en uzun ömürlü sivil toplum örgütü ünvanı 

yalnız Rotary'e aittir. Bu başarının temelinde 

Rotary'nin bütün Dünyada,Tüzüğü ve prensiplerine 

bağlılığıdır. Bizlere düşen görev bu doğrultuda 

Ana Tüzüğümüzün belirtmiş olduğu kurallara uymak 

ve uygulamaktır. Rotaryen Dostlarımızın başarısı 

bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. 

Bunlardan biri kısa bir süre önce GDG.Enver Aytaç'ın 

sahibi olduğu Aytaç Mimarlık A.Ş. Tarafından inşa 

edilen Bodrum Türkbükü 157 evleri Dünyada 

Uluslarararası alanda,  peyzaj mimarlık dalında 

verilen en prestijli ödül olan ASLA 2013 Onur ödülü

olmuştur. Bu sene Amerika'nın Boston kentinde 

yapılan ASLA konvansiyonunda Hebil 157 evleri 

dört adet ödüle layık görülmüştür. Yaklaşık 800-1000 

adet başvuru projeleri içerisinde her kategoride altı 

proje seçilmiştir. Ülkemizi Dünyada başarılı bir 

şekilde temsil eden Aytaç Mimarlık A.Ş. Kurucusu 

Enver-İnci Aytaç ve projeyi hayata geçiren 

Alper Aytaç'ı başarılarından dolayı kutluyoruz.

06 Aralık Tuncay-Esin Tamer'in ocakbaşı davetine katıldık.

07 Aralık Recep-Filiz Atalay'ın ocakbaşı davetine katıldık.

Kendilerine teşekkür ediyoruz

17 Aralık tarihinde olağan genel kurulumuz yapılacaktır.

24 Aralık akşamı Moda deniz kulübünde geleneksel 

B u  a k ş a m  k o n u ş m a c ı m ı z  d e ğ e r l i  a b i m i z  

Rüstem Eyüboğlu "Bir  Başar ı  Öyküsü"adl ı  
 konuşmasını yapacaktır.

yılbaşı balomuz yapılacaktır.



Dönem	Sloganımız:	Engage	Rotary	Change	Lives

Rotary	ile	yaşamları	değiştirin

Kulüp	No:	22833					Kuruluş	Tarihi:	28	Haziran	1984					Charter:	24	Mayıs	1985					Üye	Sayımız:	60					Devam	Yüzdesi:	%50

Doğum	Günleri Evlilik	Yıldönümleri

Tebrik	ediyor,	sağlık	ve	mutluluklar	diliyoruz..

MUTLU	GÜNLERİMİZ
12	Aralık	Rüstem	EYÜBOĞLU'nun	Oğlu	MERT	ÖNDER
13	Aralık	Süha	ÇİLMİ'nin	Eşi	AYFER
13	Aralık	Kemal	TEKEL'in	Eşi	ŞULE
14	Aralık	Özcan	AYDOS'un	Eşi	CANAN
14	Aralık	Mehmet	BALDÖKTÜ

BİZDEN	HABERLER

05	Aralık	Akın	-	Ayşin	CEREN

16	Aralık	Atilla	GÜNGÖR
16	Aralık	Nazmi	AKDUMAN'ın	Oğlu	MERT

Tuncay	-	Esin	TAMER'in	Ocakbaşı	Daveti

AYTAÇ	Mimarlık	A.Ş.	‘nin	HEBİL	157	Evleri	Projesi	
Amerika’nın	Boston	Kentinde	4	Dalda	Ödüle	Layık	Görüldü.

Recep	-	Filiz	ATALAY'ın	Ocakbaşı	Daveti
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