
 

 

Merhaba Dostlarım, 

Umarım iyi bir yaz dönemi geçirdik. Tatillerimiz ta-
mamlandı. Okullar açıldı. Olağan dinamik hayatımıza 
dönmüş olduk.  

Tüm Rotaryenlerde olduğu gibi kulüp üyelerimiz de yaz 
tatili boyunca dingin zamanlarında dönem içi projeler 
hakkında tasarladıkları proje ve geliştirdikleri fikirlerini, 
dönem içi çalışmalarını içinde bulunduğumuz ay itiba-
riyle şarj edeceklerini biliyorum. 

 

Dostlarım, 

Dönemimizin etkin günlerinin başlamasıyla birlikte, ça-
lışmalarımızı daha da hızlandırdık. Bu konuda komite 
başkanlarımızın ve alt komitelerinin yapılanması ile dö-
neme uyumlu hedef ve çalışmaları hakkında bugün bil-
giler edineceğiz. Bu bilgiler doğrultusunda da, guver-
nör ziyareti öncesinde dönemimizin hazırlıklarını geniş 
hatlarıyla şekillendirmiş ve tamamlamış olacağız. Tüm 
dostlarımızın bu konuda yapacakları fedakarlık ve ça-
lışmaları için şimdiden minnetlerimi sunuyorum. 

Bölgemizde de birçok aktif etkinlikler yapılmaya baş-
lanmıştır. Her birini sizlerle bugün paylaşmaktan büyük 
keyif alacağız. 

 

Sağlık, mutluluk, huzur, neşe ve başarı hayatımızda 
hiç eksik olmasın..  

“Mutlu Kulüp, Başarılı Projeler” 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, 

Rtn. Seda Yılmaz 
Beylikdüzü Rotary Kulübü  
2018-2019 Dönem Başkanı  
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GEÇEN HAFTA... 

SEVGİ VE BARIŞ GÜNLERİNDEN.. 

BÖLGEDEN HABERLER 

 

Geçen haftaki toplantılarımızda, Sevgi ve Barış Günleri’nde yer aldığımız festival 
gündemimizi oluşturduk. Festival öncesi korteje katılarak kulübümüzü temsil ettik 
ve tüm dostlarımızın sorumlu günlerindeki katılımlarıyla bir etkinliğimizi daha başa-
rıyla sona erdirdik. 

Çimler Üzerinde Dans Eğitim Dostları Platformu Duyurusu 

Değerli Başkanlarım, 

Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. 
Bu mesajımla Eğitim Dostları Platfor-
mu Komite Başkanımız GDG Seha 
Sadıklar’ ın çok güzel bir haber içeren 
yazısını sizlerle paylaşmak isterken 
bu güzel haberi bilfiil uygulamaya 
koymak üzere desteklerinizi rica edi-
yorum. 

Okullarımızın neredeyse açılmak üze-
re olduğu ve de havaların gitgide so-
ğumaya başladığı şu günlerde devlet 
okullarındaki öğrencilerimize verece-
ğimiz desteğin değeri tartışılmaz. LC 
WAIKIKI Firması ile sizlerden gelecek 
çağrıların tümüne yanıt vermek üzere 
harika bir anlaşma yapılmıştır. 

Eylül Ayı Rotary’ miz için de kolları sı-
vama ve çalışmaya koyulma ayı-
dır.  Hepinizi bu güzel çalışmanın için-
de yer almaya davet ediyorum. 
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ROTARY BİLGİLERİ 

SORU 12: UR’NİN GELİR KAYNAKLARI NELERDİR? 

Rotary kulu plerini, uluslararası alanda bir araya getiren Uluslararası Rotary’nin en o nemli 

gelir kaynag ı, u yesi olan kulu plerden u ye başına alınan yıllık u yelik aidatları, yeni kurulan ku-

lu plerden alınan giriş aidatları, kulu plerin yeni u yeleri için o dedikleri ara aidatlar, THE RO-

TARIAN dergisinin abone ve reklam gelirleriyle, UR ‘nin yatırım ve gayrimenkullerinden sag -

lanan gelirlerdir. 

BI LGI  NOTU: Uluslararası Rotary’e u ye kulu pler, 2007-2008 do neminde, onur u yeleri dışın-

daki her u ye için yıllık 47.00 $ aidat o demekle yu ku mlu du r. Yıllık aidat, kulu plerin o tarihteki 

u ye sayılarına go re, her yıl 1 Temmuz ve 1 Ocak tarihlerinde iki taksitte o denmektedir. UR 

Yasama Konseyi’nin toplandıg ı yıllarda yıllık aidata 1.00 $ eklenmektedir. Ayrıca kulu pler, 

her yılın 1 EKI M ve 1 NI SAN tarihlerinde kulu be giren yeni u yeler için (onur u yesi hariç) 9,75 

$ tutarında ara aidat o demektedir. Sonraki yılların aidatları ise, Yasama Konseyi’nin 2007 

toplantısında karara bag lanacaktır. 

SORU 13: UR GENEL MERKEZİ NEREDEDİR? 

UR Genel Merkezi, Rotary’nin kuruluşundan itibaren hep ABD’nin lllionis eyaletinin Chicago 

kentinde olmuştur. O nceleri Chicago kent merkezinde bulunan Genel Merkez, daha sonra 

Evanston banliyo su nde satın alınan bir binaya taşınmıştır. Ridge AVENU ’deki bu bina, 1980’li 

yıllara kadar hizmet vermiştir. 1987 yılında, Evanston’ın merkezindeki 18 katlı yeni bina, Ro-

tary’nin şimdiki gereksinimlerini karşılamaya yeterli olacag ı du şu ncesi ile satın alınmıştır. 

1977 yılında inşa edilen çelik karkas yapılı ve cam kaplı bu bina, 40 bin metrekarelik kulla-

nım alanına sahiptir. Binanın u çte ikisi, “Rotary’in ihtiyaç duyacag ı tarihe kadar” koşuluyla 

ticari kuruluşlara kiralanmıştır. “ONE ROTARY CENTER” adıyla anılan binanın 190 kişilik odi-

toryumu, kapalı otoparkı, 300 kişilik kafeteryası ve merkezde çalışan 400 personele yeterli 

ofis elemanları vardır. 18. Kattaki su itte UR Yo netim Kurulu ve komite toplantılarının yapıldı-

g ı salonlar ve UR Başkanı, Gelecek Do nem Başkanı, Rotary Vakfı Mu tevellileri ile Genel Sekre-

ter’in ofisleri de bulunmaktadır. 

SORU 14: CHARTER NE ANLAM TAŞIR? 

Charter, bir Rotary kulu bu nu n, Uluslararası Rotary’nin bir u yesi oldug unun belgesidir. Bo lge 

Guverno ru ’nu n izni ile o bo lgedeki kulu plerden birinin sponsorlug unda kurulan aday Rotary 

Kulu bu  (provisional clup) kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra, UR Başkanı ve Genel 

Sekreteri tarafından imzalanan charter belgesi, Bo lge Guverno ru  tarafından da imzalanarak, 

kulu p başkanına verilir. Charter, Rotary kulu bu nu n yalnızca kendi çevresinde deg il, tu m du n-

yanın bir parçası oldug unu simgeler.  

BI LGI  NOTU: Rotary kulu pleri, u lkelerinin yasalarında belirtilen hu ku mler çerçevesinde Uluslararası Rotary’e u ye olur ve 

charter alırlar. 2002 yılına kadar bir Rotary kulu bu nu n UR’ye u ye olabilmesi, Dışişleri Bakanlıg ı’ndan olumlu go ru ş alın-

ması sonrasında, I çişleri Bakanlıg ı’nın o nerisi ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile gerçekleşmekteydi. Dernekler Yasası’nın 

deg işen hu ku mlerine go re gu nu mu zde kulu pler, bag lı oldukları vilayet makamını bilgilendirmeleri  sonrasında, UR’ ye 

u yelik için “dog rudan” başvurabilmekte ve charter alabilmektedirler. 



TOPLANTI YERİ 
KAYA İSTANBUL FAIR & 

CONVENTION 
BEYLİKDÜZÜ 

www.beylikduzurotary.org 

HİZMET PROJ. KOM. BŞK. 
RTN. AYLA İNAN 
 
 

GENÇLİK KOM. BŞK. 
RTN. MEHMET ATABAY 
 
 

ÜYELİK GELİŞTİRME KOM. 
BŞK. 
RTN. ARZU AYTAÇ 
 
 

UR VAKFI KOM. BŞK. 
RTN. CAN GÖKSEVEN 
 
 

KULÜP YÖNETİMİ KOM. BŞK. 
RTN. CEYLAN KAVLAK 
 
 

HALKLA İLİŞKİLER KOM. 
BŞK. 
RTN. İLKER BEYHAN 
 
BÜLTEN SORUMLUSU 
RTN. OKHAN BELHAN 

 

E-posta 

sekreteryabeylikduzu@gmail.com 

Yazışma adresi: 

Gsm: 0533 3996290 

Zeytinlik Mah. Türkçü Sok.       
Bakırköy Sitesi C Blok No: 21/5 

Bakırköy / İSTANBUL 

 

syilmaz@karmahukuk.com 

      SELİM KADI      İLKER BEYHAN   MEHMET ATABAY   

CEYLAN KAVLAK        TAYLANT AKKAYA 

NAZ MERVE ATICI         CAN GÖKSEVEN 

07.08.2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA 
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ 

 

%50 TOPLANTIYA 
KATILIM 

Azim paha biçilmezdir. Çok zeki olduğumdam değil, sorun-
larla uğraşmaktan vazgeçmediğim den başarıyorum. 

 “Albert Einstein” 

 

Başarı berbat bir öğretmendir. Zeki insanları hiç başarısız 
olmayacaklarına inandırır. “Bill Gates”  

 

Eylemler, teorilerin çözemeyeceği  
şüpheleri silecektir. “Tehyi Hsieh”   

 
Biraz 
Düşününce… 

 

 
 

9 Eylül Sevgili Naz ile eşi Sezgin’in evlilik 
yıl dönümü. 

 
 
 
  
 

V U R G U L U  G Ü N L E R İ M İ Z 

/BeylikdzRotary /beylikduzurotary.kulubu 
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