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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
Dönemimizin ilk Kulübümüzün 1548. toplantısını yaptıktan sonra ilk ziyaretimizi 02 Temmuz Çarşamba günü
saat 14.00 te Trakya Üniversitesi Rektörü Sayın Enver Duran’a yaptık. Yasef Romano , Serhad Ceylan ve Recayi
Aran ile birlikte yaptığımız çok yararlı geçen görüşmede sayın Duran projeler konusunda bizlere daima destek
olacağını ifade etti. Aynı gün Karaağaç Parasız Yatılı Okulunu ziyaret ederek okul müdürü ile görüşme fırsatı
bulduk. Okulun yatakhanelerine antibakteriel taban döşemeleri yapılması ihtiyacını belirten okul müdürüne ;
gerekli desteği vereceğimiz sözünü verdik. 05 Temmuz Cumartesi gecesi Aleksandrapolis Rotary Kulübü’nün
“S.O.S Çocuk Köyü” projesine destek amacı ile hazırladığı 50. kuruluş yıldönümü etkinliklerine Kemal Karakuş ve
ben eşlerimizle birlikte katıldık.Bulgaristan , Yunanistan ve Edirne Mimarsinan Rotary Kulüplerinin katıldığı gece ,
güzel organizasyonu ve her 3 ülkenin folklörik müziğini tanıtımı nedeniyle hem kalabalık hemde ilginçdi. Gecede
bir konuşma yaparak kulübümüz tarafından hazırlanan hediye ve bayrağı takdim ettim. 08 Temmuz Salı günü
Saat 10.30 da Edirne Bulgaristan Başkonsolosu Angel Angelov’a Oktay Alemdar , Serhad Ceylan ve Recayi Aran
ile birlikte nezaket ziyaretinde bulunduk. Çok yararlı bir görüşme oldu.
Bugün toplantımıza sevgili dostlarımız Burgas Pirgos Kulübü Başkanı Dimitir Kalçikov ve Kulüp Sekreteri Boyen
Binçimov misafir olarak katıldılar. Başkan kürsüde bir konuşma yaparak Eylül ve Şubat aylarında Bulgaristanda
önemli programlar hazırladıklarını söyledi. Bu programlara üyelerimizin ve eşlerinin yüksek katılımını bekliyorum.
Programlar ile ilgili geniş bilgi önümüzdeki hafta sizlere duyurulacaktır.
Sevgili Dostlar başkan olarak ilk Rotary haftamın envanteri bu kadar . Toplantıda görüşünceye kadar sağlıkla
kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :







Gelecek Dönem Başkanımız Cengiz Benakman oğlu Doruk Benakman Yeditepe Üniversitesinde yaptığı
yüksek tahsili bitirerek 05.07.2008 Cumartesi günü diplomasını almıştır. Doruk’u tebrik ediyoruz. Sağlıkla
tüm yolları açık olsun.
Karaağaç Parasız Yatılı Okulunun yatakhanesinde yapılması gereken antibakteryel taban
döşemeleri ile ilgili olarak gerekli çalışmaları yapmak üzere Emre ÜLKÜMEN ve Ahmet DEVECİ
görevlendirilmiştir. Dostlarımıza başarılar diliyorum.
Temmuz ayının ikinci yarısında Burgas Pirgos Kulübünün resmi toplantısına katılacağız. Kesin tarihi
önümüzdeki günlerde sizlere bildireceğiz .
“Depremde Temiz İçme Suyu” isimli eşli bağış projemiz ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bugün Bültenimizin ekinde Guvernör eşi Nurdan KURAN tarafından tüm Rotaryen eşlerine
gönderilen bildiriyi yayımlıyoruz . Eşlerimizin bu konuda yapacakları çalışmalar çok önemli …
Beylikdüzü Rotary Kulübü kurucu üyesi Bülent SERGÜN vefat etmiş. Başkan Mustafa Ağaçkesen’e
kulübümüz adına taziyelerimizi bildirdik.
Önümüzdeki hafta toplantımız 15.07.2008 tarihinde saat 20.00 Rotary evinde

TEMMUZ AYI ROTARY TAKVİMİNDE OKUMA-YAZMA AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Kulüp misafiri
Kulüp misafiri
Kulüp misafiri
Recayi ARAN misafiri

Dimitir KALÇİKOV
Boyen BİNÇİMOV
Ivan DENKOV
Ümit PAKARDA

Burgas Pirgos Kulübü Başkanı
Burgas Pirgos Kulübü Sekreteri
Müzisyen
Mali müşavir

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
16 Temmuz
18 Temmuz

Erim ÜLKÜMEN
İnez ALDİŞ

Doğum günü
Doğum günü

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK , İlhan TOKSÖZ
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Demirkan ÇAĞLAYAN , Hasan ALTUNTAŞ
DEVAM YUZDESİ : %92
Tüm dostlara teşekkürler ........

ROTARY BİLGİLERİ :

Tüzükten ……………..

MADDE 17. Haftalık Olağan Toplantılara Devamda İzin
Yönetim Kurulu aşağıda yazılı koşullarda, kendi dönem süresini aşmamak kaydıyla, üyelere izin verebilir. Bu izin
sadece Haftalık Olağan Toplantılara devamdan muaf tutulmak için verilir. Üyenin diğer tüm yükümlülükleri ve mali
sorumlulukları devam eder.
a. Üye, işini bırakmış veya değiştirmiş olması veya ikametgahını taşıması nedeni ile başka bir ile veya ilçeye
naklederse, Kulüpteki mevcut sınıfında faaliyetine devam etmesi ve diğer bütün üyelik yükümlülüklerini
yerine getirmesi koşulu ile, naklettiği il veya ilçedeki diğer bir Rotary Kulübünü ziyaret edebilmesi ve
kendini tanıtabilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile makul bir süre Haftalık Olağan Toplantılara devamda
izinli sayılabilir.
b. Kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı işinden ayrılması durumunda, devam da dahil olmak üzere
diğer bütün üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi koşulu ile, kendi işkolunda veya başka bir işkolunda
yeni bir iş bulması maksadıyla bir üyeye Yönetim Kurulu tarafından kısa süreli Haftalık Olağan Toplantılara
devamda özel izin verilebilir.
c. Üyenin sağlık nedenleri ile belirli bir süre Haftalık Olağan Toplantılara devam edememe durumu doğar ise
bu üyeye Yönetim Kurulu tarafından Haftalık Olağan Toplantılara devamda izin verilebilir.
d. Haftalık Olağan Toplantılara devamda izinli olan üye Kulübe olan mali yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır.
e. Yukarıdaki haller dışında üyelere başka hiç bir nedenle Haftalık Olağan Toplantılara devamda izin
verilemez.

BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta :tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

Nurdan Kuran
2008-2009 Dönemi Guvernör Eşi
Münir Nurettin Selçuk cad.No:11/1
MarinPark apt.D:3 Kalamış-İstanbul

E-Mail: nurdan.kuran@gmail.com
Tel (Ev): 0216-345 28 62
GSM : 0532 603 23 88

Sevgili Guvernör Yardımcısı Eşi ve Başkan Eşi Dostlarım,
UR.2008-2009 Döneminde hepimize başarılar diliyorum.
Sevgili Guvernör Eşimiz Nurdan Kuran’ın dönem başı mesajını sizlere ekte yolluyorum.
Başkan Eşlerimizin de kulüplerindeki Rotaryen eşlerine bu mesajı iletmelerini rica
ediyorum.
Sevgilerimle,
Sedef Feyzioğlu
2008-2009 Dönemi
Bölge Sekreteri Eşi

2 Temmuz 2008

Çok Sevgili Guvernör Yardımcısı Eşi,Başkan Eşi ve Rotaryen Eşi Dostlarım,

30 Haziran 2008 akşamı Sevgili Dostlarımız 2007-2008 Dönemi Guvernörü
Rtn.H.Tahsin Tuğrul ve Rtn.Prf.Dr.A.Beril Tuğrul’dan görevi devraldık.
‘Elele ve Gönül Gönüle’ yeni bir hizmet döneminde,
hep birlikte yaratacağımız projelerin ,
toplumumuza ve insanlığa yararlı olmasını diliyoruz.
Sevgiyle kalın,
Nurdan Kuran
2008-2009 Dönemi
Guvernör Eşi

Sevgili Guvernör Yardımcısı Eşleri ve Başkan Eşleri Dostlarım,
Rotary’de Hizmet Dönemimize girmiş bulunmaktayız.
Bizlere gelen özel istekle Guvernörümüz Ömer Kuran’nın Başkanlara yolladığı
‘Düşler Treni ‘ile ilgili yazısını sizlere de yolluyorum.
Trenle götürülecek olan malzemelerin temininde büyük rolünüz olacağına inanıyoruz.
Sevgilerimle,
Sedef Feyzioğlu
2008-2009 Dönemi
Bölge Sekreteri Eşi
Sevgili Başkanlarım,
Dönemimizin hazırlık çalışmalarını yaparken, bu yıl ilk adımlarını atmış olduğumuz, Türkiye’de Rotary imajını
hak ettiği yere yükseltmek, Rotary’i Amerika’da ve Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de bir marka yapmak için
başladığımız çalışmalara hız vererek devam etmek kararlılığındayız.
Bu nedenle, haber değeri taşıyan, toplumda ses getirecek, “Yaparsa Rotary Yapar” dedirtecek önemli ve
büyük projeleri hayata geçirmek için Kulüpler arası hatta Bölgeler arası güç birliği oluşturarak büyük projeler
üretilmesi için çaba harcamamız gerektiği düşüncesindeyim.
Bu bağlamda 2430.Bölge Guvernörü Rtn.Aziz Aydınalp ve 2440.Bölge Guvernörü Rtn.Mehmet İyigüllü ile
oluşturduğumuz bir düşü sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bizler üç Bölgemizdeki 240 Kulübümüzden dileyenlerin katılabileceği dönem temamız olan Düşleri
Gerçekleştirmeye yönelik ortak büyük bir projeyi gerçekleştirmeyi düşledik.
TCDDY’dan kiralanacak bir tren
gerçekleştirecek bir yolculuğu…

ile

Kasım

ayında

“Edirne’den

–

Kurtalan’a”,

düşleri

2430.Bölge Kulüplerinin tespit edeceği yüzlerce köy okulu öğretmeninin ve öğrencilerinin, bilgisayar,
kütüphane, kırtasiye malzemesi, spor malzemesi, Atatürk köşesi, temizlik malzemesi, ayakkabı, mont gibi
ihtiyaçlarını giderip düşlerini gerçekleştirmek.
Böylece projeye katılacak kulüplerimize ileride de sahiplenip projeler üretebilecekleri okullarla tanıştırmak.
On gün sürmesini düşündüğümüz bu yolculuğumuzda duracağımız noktalarda diş ve göz doktorlarımızla
sağlık taramaları yapmak, tanıtıcı ve eğitici sunumlar yapmak.
Yöre halkını su kaynaklarını bilinçli kullanmak konusunda eğitici çalışmalar yapmak.
Dileyen Rotaryenlerin diledikleri etabına katılacakları yolculukta, bölge kulüpleri ile ortak toplantılar organize
ederek dostlukları geliştirmek. Bölgeler arasında kardeş kulüpler oluşturmak.
Sonrasında bu okullarımızın öğretmenlerinden, çocukların düşlerini anlatacakları yazıları ve yapacakları
resimleri isteyip hem sergileyebilir hem de sonraki projelerimizde değerlendirebiliriz.
Kulüpler ve Bölgeler arasında sıkı bir işbirliği ile gerçekleştirilebilecek böyle bir projeye katılmayı arzu eden
kulüplerimizin, projeyi geliştirebilmek için temmuz ayı sonuna kadar bu niyetlerini Guvernör Yardımcıları ile
paylaşmalarını rica ederim.
Bu proje için aklıma gelen aşağıdaki konularda katkı sağlayabilecek sevgili dostlarımın vakit kaybetmemek
için doğrudan bana e-mail ile bilgi vermelerini rica ederim.





Proje için sponsorların temini, Kırtasiye malzemesi, Kitap, Bilgisayar,
Spor malzemesi, Ayakkabı, Mont, Çamaşır,
Temizlik malzemeleri, Diş fırçası ve diş macunu,
vs.

TCDDY ve Basın sponsorluğu için benim girişimlerim var ancak bu konuda da katkısı olabilecek dostlarımın da
yardımlarını esirgemeyeceklerinden eminim. Sevgiler,
Rtn.Ömer Kuran

