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1.
KULÜP
YÖNETİMİ
COMMITTEES

KOMİTELERİ

/

CLUB

ADMINISTRATION

GENEL SEKRETERE BAĞLI KOMİTELER / COMMITTEES REPORTING to
SECRETARY GENERAL
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. TARIK AKSU
Program Komitesi / Program Committee:
Başkan / Chairman: Rtn. Günal Akbay
Üyeler/Members : Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Metin Kamil Ercan, Rtn. Murat
Yazıcı, Rtn. Mehmet Dülger
Komitemiz haftalık toplantılarımızda, kulüp üyelerimizin ilgisini çekecek güncel
konularda konuşmacı getirilmesine özen gösterecektir. Ulusal bayramlar ve tarihi
günlerle ilişkili olarak konuşmacıların belirlenmesi hedeflenmektedir.
4-5 haftada bir konuşmacı seçiminde hem üyelerimizin hem de eşlerimizin ilgisini
çekebilecek konulara ağırlık verilecektir.
This committee shall be attentive to invite speakers on current issues
and topics that will draw the interest of all our members. Speakers will
be selected in relation to national holidays and historically important
dates.
It will be observed that within every 4 to 5 weeks, during the selection
of the speakers of the day, the emphasis shall be given to the potential
speakers, who would present a speech on a subject which will be to the
interest of the members and the spouses.
Web ve Bülten Komitesi / Web and Bulletin Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Uluğ Atay
Üyeler/Members : Rtn. Asım Gürel, Rtn. Ali Göçmen
Kulüp Bülteni ile haftalık toplantılara, kulüp programlarına, hizmet projelerine,
etkinliklere ilişkin olarak üyelere ayrıntılı bilgi ve açıklamalar sunulmasına özen
gösterilecektir. Kulüp bültenlerinde konuk konuşmacıların özgeçmişi ve fotoğrafı
önceden ilan edilecektir.
Yenilenen kulüp web sayfamız güncel tutularak, kulüp programları ve hizmet
projeleri yayınlanacaktır.
The Club Bulletin will be carefully prepared to provide detailed
information concerning weekly meetings, service projects and activities
of the Club to the Members. CV’s of guest speakers will be included in
bulletins together with their photographs prior to meetings.
Renewed club website will be kept up to date and service projects and
activities of the club will be announced.
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Devam Komitesi / Attendance Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Orhan Ertem
Üyeler/Members : Rtn. Kazım Çubukcu , Rtn. Sezai Yaman,
Rtn. Erol Berker, Rtn. Ali Serdaroğlu
Özellikle yeni üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için gerekli
çabanın sarf edilmesi planlanmaktadır. Eski üyelerimizin de devam konusunda
titizlik göstermeleri için komite ve yönetim tarafından gerekli uyarılar
yapılacaktır. Bu amaçla devam oranı düşük olan üyeler ile irtibat kurularak
toplantılara katılmaları teşvik edilecek, devamsızlıklarına yol açan nedenler
araştırılarak, ortadan kaldırılması için yönetim kuruluna önerilerde bulunulacaktır.
Toplantılara ilk gelen üyemize o haftaki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında
2 kişilik konser davetiyesi takdim edilecektir.
Ayrıca, her ay bir eşli toplantı düzenlenecektir. Kulüp program ve etkinliklerinin
başarılı olmaları için, yönetim kurulu ile eşgüdüm içinde çalışılacak bu amaca
ulaşmak üzere üye eşlerinin de yer alacağı komiteler oluşturulacaktır.
We are planning to make the necessary effort to encourage especially
our new members to have regular attendance at the Club meetings. We
expect all our members to be sensitive about attendance and the
necessary warning will be given both by the committee and the Board.
Our committee will contact the members with low rate of attendance
and encourage them for attendance; the reasons of non-attendance will
be investigated and recommendations for overcoming the reasons
causing non-attendance are going to be submitted to the Board of
Directors.
Tickets to Presidiential Symphony Orchestra will be presented to first
coming members to meetings.
Additionally, monthly meetings with the spouses of the members will be
organized. In order to secure success of these events committees will be
established with the participation of the members and the spouses who
will be working in coordination with the Board of Directors.
Dostluk ve Ocakbaşı Komitesi / Fellowship and Fireside Committee:
Başkan / Chairman: Rtn. Haluk Aydemir
Üyeler/Members : Rtn. Ali Padır, Rtn. Yaşar Alıçlı
Kulübümüzde mevcut geleneksel dostluk, dayanışma, sevgi ve saygının daha da
geliştirilmesi
mükemmelleştirilmesine,
yeni
üyelerin
de
katılımlarına,
kucaklanmalarına ve ocakbaşı etkinliklerine yönelik çalışmalara özen
gösterilecektir.
Üyelerimizin sadece doğum ve evlilik gibi mutlu günlerde değil aynı şekilde ölüm
yıldönümlerinde anmak ve hastalık hallerinde kendilerini ziyaret ederek hatırlarını
sormanın 60 yıllık bir kulübün en belli başlı görevlerinden biri olması inancı ile
örnek tutum ve davranışlar sergilenecektir.
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Hafta sonu, yurt içi ve yurt dışı, ilginç ve eğlenceli, heyecan verici, kültürel
içerikli geziler düzenlenecektir. Düzenlenecek gezilerin geniş katılım sağlanacak
şekilde düzenlenmesine çalışılacaktır.
Utmost care will be exercised to further enhance and develop the
existing traditional friendship, solidarity, affection and respects and
fireside activities among the members in order to embrace the new
members as well.
In addition to congraculating birthdays and marriage anniversaries,
members’s death anniversaries will be commemorated and they will be
visited in case of illnesses.
Interesting, entertaining, exciting and cultural excursions will be
arranged in the country and abroad. These excursions will be arranged
in a way to attract wide participation.
2. KULÜP ÜYELİK KOMİTESİ / CLUB MEMBERSHIP COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. EKREM KADIOĞLU
Üyelik, Üye Araştırma, Geliştirme, Sınıflandırma ve Sunma Komitesi/
Membership,
New
membership
Generation,
Classification
and
Presentation Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Mustafa Toker
Üyeler/Members: Rtn. Lütfü Metin, Rtn. Serdar Kaya
Kulübümüzün 36 faal ve 26 devamdan muaf olmak üzere toplam 62 üyesi
bulunmaktadır. Komitemizin ana hedefi mevcut üye sayısını korumak ve en az
ilave 5 üye kazanmaktır. Komitemizin başka bir hedefi de yabancı üye sayısını
arttırmaktır. Özellikle kulübümüze büyükelçi ve ticaret ataşelerinin üye olarak
kazandırılmasına özen gösterilecektir.
Üye değil Rotaryen almak kavramı öne çıkartılarak kulübümüze uyum
sağlayacak, kulübümüzün aktivitelerine iştirak edecek ve hizmetlerinde görev
alacak iş ve meslek sahibi yerli ve yabancı kişiler, üye olarak kulübe
kazandırılacaktır. Yeni üyelerin kulübe uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacı
ile eski bir üyemiz rehber olarak görevlendirilecektir. Yeni üye alımlarında Rotary
kurallarına ve tüzüklerine titizlikle uyulacaktır. Komite üyeleri mutlaka aday
üyeleri evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret edecek ve gerekli Rotary bilgilerini
kendilerine aktaracaktır.
Rotaract üyelerden meslek ve iş yaşamlarında belirli seviyeye gelmiş olanlar ile
irtibat kurulup üyelik ihtimalleri araştırılacaktır.
Ayrıca üyelerimizin Bölge tarafından organize edilecek Üyelik, Bölge Vakıf ve
eğitim seminerlerine katılımları teşvik edilecektir.
Our Rotary Club has 36 active and 26 non-active members, in total 62
members. Main target of our Committee is to keep the amount of the
members and gain 5 new members. We will also try to get foreign
members including the ambassadors and embassy staff.
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We will try to have members with Rotarian mentality, who will join to
our activities and take active roles in our Programs. For the new
members to adopt themselves easily to the Club we are going to appoint
one old member as mentor. The new candidates will be beforehand to
visited at their homes and / or offices and will be relayed all Rotary
fundamentals.
We will seek the opportunity to have members among the Rotract’s who
had reached to a certain level in the professional and business life.
The members will also take place on the District organized Educational
Seminars.
Rotary Bilgileri Komitesi / Rotary Information Committee :
Başkan / Chairman: Rtn. Asım Gürel
Üyeler/Members : Rtn. Engin Ural
Rotary Bilgileri komitesi, gerek yeni alınacak aday üyelere Rotary bilgilerinin
aktarılmasında, gerekse mevcut üyelerin Rotary bilgilerinin geliştirilmesinde katkı
sağlayacaktır. Kulübümüzün son yıllardaki üye değişimi, yani yeni kazanılan üye
kulüpten ayrılan üye farkı dikkate alındığında kulüp içi eğitim önem
kazanmaktadır. Bu amaçla komitemiz üyelerimizi Rotary’nin tarihçesi, amacı, ilgi
alanı ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmek için çalışacaktır. Dönem boyunca en
az iki toplantımız Rotary bilgilerini tazelemek ve eğitim için ayrılacaktır.
The task of this committee is to provide information about Rotary to new
members and to develop the Rotary knowledge of the existing members.
Education in all stages of membership is important in the Club,
considering the change in the number of Club Members, in other words
the difference between new enrollments and members that leave, during
the last couple of years. Our committee will work to inform the Members
about the history, goal and interests of Rotary. At least two meetings
will be allocated for the purpose of refreshing Rotary knowledge of our
members.
3. HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ / PUBLIC RELATIONS COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. MESUT YALÇIN
Basın ve Medya Komitesi /Press and Broadcasting Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Hüseyin Bektaş
Üyeler/Members: Rtn. Barış Çelik, Rtn. Mehmet Ungan
Halkla İlişkiler ve medya komitemiz Rotary hakkında topluma bilgi vermek ve
kulübümüzün hizmet projelerini ve faaliyetlerini tanıtmak için çaba gösterecektir.
Bu amaçla medya ile işbirliği yaparak kulüp faaliyetleri tanıtılmaya çalışılacak ve
toplumdaki önemli kuruluş ve liderler ile iletişim kurulacaktır.
The Club Public Relations Committee will work on informing the public
about Rotary and promoting our club’s service projects and activities.
The committee will work with media to secure proper publicity for the
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club activities, and work with key organizations and leaders within the
community.
İş Yeri Ziyaretleri Komitesi / Offices Visiting Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Ayhan Bozkurt
Üyeler/Members: Rtn. Oral Ünal, Rtn. Ümit Gürkan
İmkanlarımız elverdiği sürece iş yeri ziyaretleri gerçekleştirilecektir.
We will try to contribute these visits as much as possible.
4. KULÜP HİZMET PROJELERİ KOMİTESİ / CLUB SERVICE PROJECTS
COMMITTEE
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. BARIŞ ÇELİK
Meslek Hizmetleri ve Ödülü Komitesi / Vocational
Rewarding Committee
Başkan / Chairman: Rtn. Yahya Laleli
Üyeler/Members : Rtn. Onur İçten, Rtn. Murat Dikmen

Services

and

Dönemimizin meslek ödülü, meslek hayatında özveri ile çalışmış, mesleğinde
yüksek ahlaki standartlar uygulayan bir meslek sahibine verilecektir.
Vocational award of our term will be presented to a person, who has had
a successful career, and who applies high ethical standards in his
profession.
Rotaract Komitesi / Rotaract Committee :
Başkan / Chairman: Rtn. Erdoğan Kayar
Üyeler/Members : Rtn. Cem Akkaşoğlu, Rtn. Vural Gür, Rtn. Onur Bucukoğlu
Dönemimizde, Ankara Rotaract Kulübü ile ilişkilerimize özen gösterilerek, her
konuda yakın bir işbirliği içerisinde olmak için çaba gösterilecek, projelerinde
destek verilecektir. Kulübümüzün düzenleyeceği faaliyetlere, Rotaract’ların da
katılmalarına özen gösterilecektir.
During this term, we will try our best to support and have strong
relations with Ankara Rotaract Club and to be in closer coordination in
all respects. We do not only intend to participate in their activities but
also to invite Rotaracts taking part in our activities.
Burs Komitesi / Scholarship Commitee :
Başkan / Chairman : Rtn. Günal Akbay
Üyeler/Members : Rtn. Ali Padır, Rtn. Mesut Yalçın, Rtn. Ali Göçmen,
Rtn. Ekrem Kadıoğlu, Rtn. Tarık Aksu, Rtn. Mustafa Bozcaadalı, Rtn. Asım
Gürel
Bütçe ve üye katılımlarının oluşturduğu olanaklarla burs verme programına
devam edilecektir. Özellikle Ankara’daki Üniversitelerde ilk bine giren 5 öğrenciye
burs vermeyi hedeflemekteyiz. Üyelerimizin bursiyerlerle ilgilenmeleri teşvik
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edilecektir. Düzenlediğimiz kulüp aktivitelerine mümkün olduğunca katılımları
sağlanacaktır.
Ayrıca Burs komitesi için yaratılmış olan fonların arttırılmasına yönelik
faaliyetlerde bulunulması / projeler geliştirilmesi ve bu fonların bursiyer sayısının
arttırılmasından ziyade mevcut bursiyerlerimize daha iyi olanaklar temin
edilebilmesi amacıyla kullanılması düşünülmektedir.
The scholarship Programme supported by the Budget and by the
participation of our Members will continue. We intend to extend
scholarships to students entering to univercities in Ankara in the first
1000th. The close relation-ship between our Members and our Students
and student’s participation in club meetings will be encouraged.
It is additionally considered to conduct activities and to develop projects
in order to increase the existing funds allocated to the Scholarship
Committe and such additional funds are aimed at being used not to
increase the existing number of our Students but to provide them with
better facilities.
Afet, Sağlık ve İlk Yardım Komitesi / Disaster, Health and First Aid
Committee:
Başkan / Chairman : Rtn. Yahya Laleli
Üyeler/Members : Rtn. Önder Yaman, Rtn. Onur İçten, Rtn. Nahit Töre
Depreme ve diğer afetlere karşı bilinçlendirme toplantıları düzenleyerek, acil
yardım eğitimleri, deprem kitleri temin edilmesi ve acil durumlar için iletişim ağı
oluşturma konularında çalışacaktır. Acil yardım kurum ve örgütleri ile bağlantılar
kurulacaktır. İşitme engelli okulları projesi için ilgili Komiteye destek verecektir.
The Committee will arrange meetings to provide information on
earthquakes and other natural disasters and will also work on the topics
of first aid education, the acquisition of earthquake kits and establishing
a communications network for times of emergencies. In this respect
communications and relations shall be established with Emergency Aid
Institutions and Organizations. The Committee will provide support to
Schools for Hearing Impaired Project Committee.
“KEMAL YURTBİLİR ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ” ÖĞRENCİLERİNE
YÖNELİK İŞİTME ENGELLİLER PROJESİ
Başkan / Chairman : Rtn. Ali Göçmen
Üyeler/Members: Rtn. Aykut Çınaroğlu, Rtn. Turhan Açıkalın,
Rtn. Mehmet Ungan, Rtn. Kemal Ergün, Rtn. Ahmet Acar
Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi öğrencilerine yönelik olarak, 2 yıl önce
başlatılan proje bu yıl da devam edecektir. Eşleşmiş bağış yöntemi ile geçtiğimiz
dönem 38.337 dolarlık katkı sağlanarak, 32 öğrencinin işitme cihazı, 22
öğrencinin kulak kalıpları, 264 adet cihaz pili ve mevcut cihazların bakım ve
onarımı yapılmıştır.
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Bu yıl da yine aynı yöntem ile okulun yatılı kısmında kalan 65 öğrencinin
ihtiyacına cevap verecek uyandırma, alarm sistemi kurulması konusunda çalışma
yapılacaktır.
Projeye, Aktif Duyu Merkezi Ankara Şubesi her konuda destek vermekte ve proje
ortağı olarak çalışmıştır. Diğer proje ortağımız ABD Del Mar- Solana Beach
Sunrise Rotary Kulübü ise üyeleri ile birlikte Ekim ayında Ankara’ya bir ziyaret
planlamaktadır. Misafirlerimiz ile birlikte okula ziyaret yapılacak ve projenin
devamlılığı konusunda kendilerinden destek alınması konusundaki çalışmamıza
devam edilecektir.
Bu projenin amacı; öğrencilerin ihtiyaçlarının bir kısmını en azından ulaşılabilir
kılmak başlıca hedefimiz olup, sonuçta öğrencilerin derslerini sağlıklı bir şekilde
takip edebilmelerinin yanı sıra kendilerine güven duygularını arttırarak sosyal ve
günlük hayatta verimli yaşam imkanı sunmak ve topluma kazandırılmalarını
sağlamaktır.
“SAĞLIĞINIZ IÇIN KENDINIZE LÜTFEN 10. DAKIKA AYIRINIZ PROJESİ”
Başkan / Chairman : Rtn. Mehmet Ungan
Üyeler/Members: Rtn. Önder Yaman
Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen
kanser türlerinin başında gelmektedir. Dünyada her 8 kadından 1’inde meme
kanseri olma olasılığı vardır.
Bu kanser türü erken tanı konulduğunda çok olumlu sonuçlar alınmakta ve
hastalar sağlıklı olarak uzun yıllar yaşayabilmektedirler. Aksi halde geç kalınmış
olgular karşımıza akciğer, beyin, kemikler ve karaciğerde metastazlar yapmış
olarak çıkmaktadır. Bu tür olgularda ise ne yazık ki tedavi şansımız çok yüksek
olmamaktadır.
Tüm dünyada meme kanserlerinde farkındalık yaratmak güncel bir konu olarak
gündemdeki yerini korumaktadır.
Meme kanserinde görülme sıklığı yaşla birlikte yükselir. Bu kanser türünün %50
si 5-64 yaş grubundaki kadınlarda, %30 u ise 70 yaş üzerindekilerde görülür.
Farkındalık yaratmak konusunda ilk basamakta 20-40 yaşları arasında kadınların
kendi kendilerini elle muayene etmeleri son derece önemlidir. Özellikle banyodan
sonra yapılan bu tür muayene yararlıdır. Ele şüpheli bir kitle fark edildiğinde
mutlaka doktora başvurulmalıdır. Ülkemizde bu muayeneleri genel cerrahi
uzmanları yapmaktadırlar.
40 yaşın üzerindeki kadınlarda ise bugün bütün dünyada yararlılığı bilimsel olarak
kanıtlanmış mamografi çekilmelidir. Mamografi de ele gelmeyen küçük lezyonlar
bile tespit edilmekte ve bu şekilde erken tedavi olanağı sağlanmaktadır. Bu
işlemin her yıl düzenli tekrarlanması gerekir.
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Biz de Ankara Rotary Kulübü olarak değerli eşlerimiz için bir kampanya
düzenlemiş bulunuyoruz. “365 Günde Kendinize Bir 10 Dakika Ayırın”
kampanyasında siz üyelerimizin eşlerinin doldurmalarını arzuladığımız bir anket
formunu sizlere takdim edeceğiz. Siz değerli üyelerimizin eşleri bu anketi eksiksiz
doldurup bize geri getirdiğiniz taktir de bu yanıtlar değerlendirilip kendilerine
önerilerde bulunacağız.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Sayın Rauf
Denktaş’a söylediğim bir sözle görüşlerimi bitirmek istiyorum. “Türk insanı
arabasına gösterdiği özenin 1/10 unu kendine göstermek zorundadır”.
Sağlıklı günlerde buluşmak dileklerimizle.

5. ROTARY VAKFI KOMİTELERİ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEES
BAŞKAN / CHAIRMAN: RTN. ALİ PADIR
EREY Komitesi / EREY (Every Rotarian Every Year) Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Ali Pekdeğer
Üyeler/Members: Rtn. Münci Doğancı, Rtn. Mehmet Dora
Rotary Vakfının uluslararası projelerini desteklemek üzere tüm rotaryenlerin her
yıl düzenli olarak yapmaları beklenilen bağışların özendirilmesi, toplanması için
çalışılacaktır.
This committe will encourage all members to give annual donations to
TRF and help the foundation realise its worldwide objectives.

Rotary Vakfı Bursları Komitesi / TRF Scholarships Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Ekrem Kadıoğlu
Üyeler/Members: Rtn. Güntekin Köksal, Rtn. Refii Berent, Rtn. Sefa
Gömdeniz
Komite Eğitim bursları ve Rotary Dünya Barışı Bursları ile ilgili başvurular
zamanında duyurarak gelen talebe göre değerlendirme yapacaktır. Grup
İnceleme Değişim programı (GİD) ile ilgili duyurular yapılıp, takım lideri ve
üyeleri için adaylar arasında değerlendirme yapacaktır.
The committe will keep members timely informed about education and
world peace scholarships of TRF and will process the applications for
these scholarships. GEP (Group Exchange Programs) will also be
followed and screening of candidates will be realised.
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Küresel Bağışlar Komitesi / Global Grants Committee
Başkan / Chairman : Rtn. Ali Göçmen
Üyeler/Members: Rtn. Mustafa Bozcaadalı, Rtn. Onur Buçukoğlu
“İşitme Engelliler” Projemiz için gerekli araştırma ve bütçeleme çalışmalarını
yapacaktır. 2430. Bölgeden fon desteği alınarak projeye katkıda bulunacak diğer
bölgeler ile girişimler yapılacak, Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi
öğrencilerine yönelik işitme engelliler projesi komitesi ile yakın işbirliği içerisinde
olacaktır.
The committee will evaluate and budgetise our project hearing impaired
schools, secure funding from District 2430 and will try to find sponsor
clubs from other countries to realize the project, by closely cooperating
with Schools for Hearing Impaired Project Committee.
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İLK ALTI AYLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ / FIRST SIX MONTHS’ WORKING CALENDER

TEMMUZ/JULY
2.7.2014
9.7.2014

Rtn. Semih Baskan / Çalışma Programının Sunumu

Working Program Presentation

15.7.2014

Ankara Rotaract Kulübü ev sahipliğinde ortak toplantı
Konuşmacı / Speaker : Sn. Mansur Yavaş
Başkent Rotary Kulübü ev sahipliğinde ortak toplantı

23.7.2014
30.7.2014

Konuşmacı / Speaker:
RAMAZAN BAYRAMI/ TATİL

AĞUSTOS/

ÜYELİK GELİŞTİRME AYI

AUGUST

6.8.2014
13.8.2014
20.8.2014
27.8.2014
EYLÜL/

SEPTEMBER
3.9.2014
10.9.2014
17.9.2014
24.9.2014
EKİM/ OCTOBER
1.10.2014
8.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
29.10.2014
KASIM/
NOVEMBER
5.11.2014
12.11.2014
19.11.2014
26.11.2014
ARALIK/
DECEMBER
3.12.2014
10.12.2014
17.12.2014
24.12.2014
31.12.2014

MEMBERSHİP DEVELOPMENT MONTH
Tatil
Tatil
Tatil
Tatil

/
/
/
/

Holiday
Holiday
Holiday
Holiday

YENİ NESİLLER AYI / NEW GENERATIONS MONTH
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker

Eşli / with Spouses

MESLEK HİZMETLERİ AYI / VOCATIONAL SERVICES

MONTH

Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
“Cumhuriyet Bayramı” Kutlama Etkinliği

Eşli / with Spouses

ROTARY VAKFI AYI / ROTARY FOUNDATION MONTH
Konuşmacı
Konuşmacı
Konuşmacı
Konuşmacı

/
/
/
/

Speaker
Speaker
Speaker
Speaker

Eşli / with Spouses

ROTARY AİLESİ AYI / ROTARY FAMILY MONTH
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Konuşmacı / Speaker
Yılbaşı Yemeği / New year dinner
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Eşli / with Spouses

GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / FORMER PRESIDENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Şahap Birgi
Cevat Girgin
Cemal İmre
Orhan Mersinli
Celal İmre
Necdet Egeran
Galip Kardam
Vedat Ural
Erol Bükey
Enis Tokcan
Fethi Gürel
Velid İsfendiyar
Yılmaz Öz
Fuat Zadil
Azmi Tlabar
İlhan Çevik
İrfan Tümer
Bahattin Bursalı
Yavuz Kireç
Hüseyin Sermet
Yüksel Seler
Emin Gürol
Necip Alayeli
Çetin Gökçeadam
Aykut Duatepe
Burçin Arkan
Fahrettin Uluç
Şemsi Bargut
Medeni Soysal
Önder Çavuşoğlu
Engin Ural

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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Yaşar Alıçlı
Zafer Gülçur
Kemal Seler
Kadircan Baturalp
Tarık Çetin
Doğan Erden
Nurhan Aydınalp
Önder Güven
Volkan Pasiner
A. Ulvi Serdaroğlu
Ali Padır
Kenan Eratalay
Ömer Lalik
Güneş Üçer
Metin Acet
Vedat Kirişçi
Refii Berent
Y. Asım Gürel
Aral Ege
Günal Akbay
Serdar Kaya
Can Sezgin
Mesut Yalçın
Mustafa Toker
Haluk Aydemir
Ayhan Bozkurt
Metin Kamil Ercan
Murat Yazıcı
Kemal Ergün
Aykut Çınaroğlu

1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?

The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?
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