
 

Sevgili Rotary Ailem, 

Dönemimizin 5.ayına başlarken birazcık iç sesimi, Rotary’de öz dün-
yamı paylaşayım istedim. 

“Rotary”nin ne olduğunu, üyelerine ne kattığını ve rotary ruhunun 
zaman içinde özümsenip vücut bulacağını dinlemiştim duayenleri-
mizden. Başladığım günden bugüne baktığımda, artık sorularımı ve 
muhtemel cevaplarımı daha bir tedbirli ve dikkatli sorma ve yanıtla-
ma ihtiyacı hissettiğimi gözlemliyorum. Sözün  sükutta saygın dav-
ranması gerektiğine daha bir ikna olduğumu, konuşmaktan çok an-
lamaya daha motive olmam gerektiğine evrildiğimi görüyorum. Kı-
saca gerçekten de, ne kadar doğru yönlendirildiğimi fark ediyorum, 
ötesi bunu yaşıyorum. 

Rotary, bir güçlü bir aile.. “Ben”lerin olmadığı, samimi dayanışma-
larla daha fazla insana etki edebilmek için mücadelenin olduğu bir 
eşitler takımı... Ve en önemlisi de güvenin sorgulanmadığı, sürekli 
ileri giden çağdaş bir aile... 

Dönem başından beri bilgimizin ve öngörümüzün yettiğince, rotary 
beklentileri ile uyumlu pozitif işler yapmayı planladık ve süreçlerimi-
zi de öyle işletmeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki aylarda, bunların 
meyvelerini hep birlikte alacağımıza inanıyorum. 

Siz ailem, bu süreçlerde her daim yanımda oldunuz; bundan sonra 
desteklerinize daha da çok ihtiyaç duyacağım. Hep birlikte en iyisine 
ve dostluklara ulaşmak için, birlik ve dayanışma içinde ilerlemek en 
büyük arzum.. Samimi emekleriniz o kadar kıymetli  ki, kendimi çok 
şanslı hissediyorum.. 

Dostlarım, geçen haftaki toplantımızda konuşmacı konuğumuz Ye-
minli Mali Müşavir Zeki Özkan aramızdaydı. Bizlere, her birimizi ya-
kından ilgilendiren “konkordato” konusu hakkında değerli bilgiler 
sundu. Kendisini burada görmemize vesile olan sevgili Mehmet Ata-
bay başkanıma ve konuğumuz Zeki Özkan’a teşekkür ederim.  

Dönemimiz de çeşitli çeşitli konularda yeni konuşmacılarımız olacak. 
Bu vesile ile not etmek isterim ki, tüm dostlarımız gerek konu, ge-
rekse konuk konuşmacı talep ve önerilerini her zaman bizimle pay-
laşabilirler. Yine sona gelmişim...:) 

 

Sağlık, mutluluk, huzur, neşe ve başarı hayatımızda hiç eksik olma-
sın..  

“Mutlu Kulüp, Başarılı Projeler” 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, 

Rtn. Seda Yılmaz 
Beylikdüzü Rotary Kulübü  
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GEÇEN HAFTALARDAN... 

30 EKİM TARİHLİ TOPLANTIMIZDAN 

BÖLGEDEN HABERLER 

Geçen haftaki toplantımızda, kıymetli konuşmacımız Zeki Özkan, gündemin en popüler konularından 
olan ve biz iş insanlarını son derece önemle ilgilendiren “konkordato” hususunda bizlerle bilgilerini 
paylaştı. Bu güzel söyleşi için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.. 

Yeni Üye Uyum Kampı Duyurusu 

Sevgili Dönem Başkanlarımız,  

Dönemimizin en önemli eğitim etkinliklerinden biri olan Yeni Üye Oryantasyon Kampı, İstanbul-
MODA Rotary Kulübü ev sahipliğinde, 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde Miracle İstanbul 
Asia Otel’de bir gece konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir. Lütfen tarihi not ediniz ve yeni üye 
dostlarınızla paylaşınız.  

Rotaryenlerin toplantı katılım ücretinin ve bir gece konaklama bedelinin yarısı Bölgemiz tarafından 
karşılanmaktadır.  Toplantımız, 24 Kasım 2018 Cumartesi günü öğleden önce başlayıp, 25 Kasım 
2018 Pazar günü akşam üzeri sona erecektir. Kampımıza, Rotary Ailemizin önemli üyeleri olan part-
nerlerin katılımından da çok büyük mutluluk duyacağımızı vurgulamak isteriz. (Partner katılımına Böl-
ge desteği sağlanamayacaktır.) 

Amacımız, yeni üyelerimizi “iyi ki bu toplantıya geldik”, “iyi ki Rotaryeniz” duygusu ve izlenimi ile, 
yeni dostluklar geliştirmiş olarak uğurlamaktır. 

Kampımız son üç yılda üye olan ve daha önce bu kampa katılmamış dostlarımız kapsayacaktır. Kayıt 
için yeni üyelerimizden, Kasım 2017 - Kasım 2018 tarihleri arasında Rotaryen olanlara öncelik verile-
cektir. Otelin sınırlı sayıdaki oda sayısı nedeniyle yer kalırsa daha önce Rotaryen olanların kayıtları 
tarih sırası göz önüne alınarak yapılabilecektir. 

Kamp programı detaylı olarak birkaç gün içinde netleşecek; katılım ve konaklama ücreti, kayıt formu 
ile birlikte sizlerle paylaşılacaktır. 
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ROTARY BİLGİLERİ 

ULUSLARARASI ROTARY’NİN BASILI BİLGİ KAYANKLARI NELERDİR? 

Uluslararası Rotary, u ye kulu plerinin gereksinimlerini karşılamak için, çok sayıda materyali onların 

kullanımına sunmaktadır. Her biri Rotary’nin sag lıklı ve kurallara uygun, devamında o nemli yer tu-

tan materyallerin o nde gelenleri şunlardır. 

Manual of Procedure ( Yöntem El Kitabı) 

UR’nin kural kitabıdır. Her u ç yılda bir, Rotary’nin Yasama Konseyi (Council on Legislation) toplantı-

sından sonra yeniden basılarak kulu plere go nderilir. Yo ntem El Kitabında, UR Yo netim Kurulu ve Ya-

sama Konseyi çalışmaları, Rotary programlarına getirilen deg işiklikler yer alır. Yo ntem El Kitabı, tu m 

Rotaryenlerin Rotary uygulamaları ve kurallarında dog rulug undan kuşku duydukları her konuda 

başvurdukları “ana kaynak” tır. 

Official Directory (UR Resmi Rehberi) 

Bu rehber, du nyadaki tu m Rotary kulu plerinin alfabetik listesini, kulu p toplantılarının yeri, gu nu  ve 

zamanını, kulu p başkanları ile kulu p sekreterlerinin isim ve adreslerini, UR bo lgelerini, yo neticilerini, 

komitelerini ve komite u yelerinin isimleri ile adreslerini ve UR Genel Merkezi ile Hizmet Merkezle-

ri’nin adreslerini bir liste halinde verir. Dig er kulu plerle yazışmak isteyen kulu pler ve seyahatlerinde 

kulu p ziyaretinde bulunmak isteyen Rotaryenler için çok deg erli bir kaynak olan Official Directory 

her yıl gu ncellenerek yeniden basılmaktadır. 

The Rotarian: 

UR’nin resmi yayın organı olan THE ROTARIAN “The National Rotarian”adıyla 1911 yılında yayın ha-

yatına başlamıştır. Derginin ana amacı, Rotary haberlerini aktarmanın yanı sıra, u yelerinin Rotary’e 

bag lılıklarını ve toplumun tu m kesimlerinin Rotary etkinliklerine katılımlarını artırmaktır. The Rota-

rian’da makaleler genel olarak iş du nyası, seyahat, sag lık, eg itim, çevre, iş idaresi ve etik deg erler, bi-

lim, spor ve macera ile ilgilidir. 700 bine yakın abonesi bulunan derginin 20 bin adet baskısı da, okul-

lara, ku tu phanelere ve Rotaryen olmayan kişilere armag an olarak ulaşmaktadır. 

ABD ve Kanada’daki Rotaryenlerin tu mu , u yelik koşulu olarak, The Rotaria’a abone olurlar. Benzer 

şekilde Revista Rotaria’ya abone olmakta I spanyolca konuşulan u lkelerin Rotaryenleri için bir u yelik 

koşuludur. Uluslararası Rotary tarafından onaylanan bo lgesel Rotary Dergileri’nin yayınlandıg ı u lke-

lerindeki Rotaryenlerin abone olmaları halinde, The Rotarian’a abone olma zorunlulukları yoktur. 

Rotary World - Rotary News Basket: 

UR, The Rotarian dergisinin yanı sıra, Rotary World ve Rotary News Basket adlı iki su reli yayına daha 

sahiptir. Tabloit boyda (yarım gazete sayfası) hazırlanan Rotary World yılda 5 sayı çıkarılmaktadır. 

Her sayıdan kulu p başkanlarına u çer adet go nderilir. Rotary News Basket ise, Rotary ile ilgili geliş-

melerin takip edilebileceg i haftalık bir dergidir. Bu dergiye Rotary’nin internet’teki sitesi aracılıg ıyla 

ulaşabilmekte, arzu edenler ise abone olmak şartıyla basılı olarak temin edebilmektedirler. 

Catalog: 

Uluslararası Rotary’nin tu m yayınları ile go rsel-işitsel tanıtım malzemeleri, bir UR yayını olan 

“Catalog”da tanıtılmaktadır. Her yıl gu ncellenerek basılan Catalog, Guverno rler aracılıg ıyla kulu p  

başkanlarına iletilir. Catalog’tan seçilerek kitap ve dig er malzemelerin listesinin (yayın kodu- u cret) 

sipariş formu yazılıp, UR’nin ilgili birimine fakslanması ya da e–postayla iletilmesi yeterlidir. O deme-

ler, banka havalesi ya da kredi kartı ile yapılabilmektedir. 
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 SELİM KADI        OKHAN BELHAN     İLKER BEYHAN 

CAN GÖKSEVEN        ARZU AYTAÇ       GÖNÜL KOZAN  

   HÜLYA DANDİN 

30.10.2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA 
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ 

 

%50 TOPLANTIYA 
KATILIM 

Bir olalım.. İri olalım.. Diri olalım.. “Mevlana” 

 

 

Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını bilemez. “Jackson 
Brown” 

 

 

Yetenekli oyuncular sadece maç kazandırır.. 
Şampiyonluğu ise takımlar kazandırır.. 

“Michael Jorodan” 

  

 
Biraz 
Düşününce… 
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