
 

Değerli Rotary Ailem, 

Bugün sözlerime beni derinden etkileyen bir şiirden kısa alıntılar-
la başlamak istiyorum.. 

 

Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, 

İkincisinde, daha çok hata yapardım. 

Neşeli olurdum, ilkinde olmadığı kadar.. 

Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. 

Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben.   

Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu.   

Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten.   

Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın.  “Jorge Luis BORGES” 

 

Sevgili Dostlarım,  

09 Kasım’da dönemimizin ikinci ocakbaşı organizasyonu, sevgili 
geçmiş dönem başkanımız sevgili Taylan Akkaya ve kıymetli eşi 
Gül’ün evlerinde gerçekleşti. Son derece samimi emekleri, misa-
firverlikleri ve özellikle de küçük sürprizleri ile bizleri çok mutlu 
ettiler. Ritüelimiz olan, kıymetli eşlerimizin de katılımı ile rotary 
bilgilerimizi güncelledik, projelerimizden bahsettik. Akkaya ailesi-
ne bir kez daha huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde, her zamanki gibi merasim 
alanında yerimizi alarak, çelenk koyduk ve kulübümüzü bu eşsiz 
ve güzide günde temsil ettik.. 

Bugünkü toplantımızda, Bölgemiz Rota Ata Komitesi Başkanı 
Sevgili Gözde Engin misafirimiz olacak ve Ulu önder Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını kutlamak ve bu mu-
kaddes günde hep birlikte olmak için uzun süredir yoğun emek-
lerle hazırlıklarının yapıldığı projelerinin ayrıntılarını bizlerle pay-
laşacak. 

 

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  
2018-2019 Dönem Başkanı  
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GEÇEN HAFTALARDAN... 

6 KASIM VE 9 KASIM TARİHLİ TOPLANTILARIMIZDAN 

BÖLGEDEN HABERLER 

Sevgili dostlar, geçen haftaki toplantımızda, dönem boyunca işletilmesini planladığımız projeleri hep 
birlikte istişare ederek, sizlerin de samimi fikir ve önerilerinizi aldık. Ayrıca bu süreçte gerçekleşmesi 
istenen farklı proje fikirlerini  de gündeme getirdik. Ocakbaşı, işyeri gezileri, meslek ödülü gibi kulü-
bümüzün yıllardır uyguladığı projelerini, sizlerin de katılımlarıyla daha zenginleştirecek kararlar aldık. 

9 Kasım’da geçmiş dönem başkanımız sevgili Taylan Akkaya ve kıymetli eşi Gül’ün evinde, dönemi-
mizin ikinci ocakbaşı programını gerçekleştirdik. Samimiyetleri, emekleri ve küçük sürprizleri :) için 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde, bölgemizde düzenlenen kutlama programında, Sevgili sayma-
nım İlker Beyhan ve sevgili Gönül Kozan, çelenk sunma törenine katılarak kulübümüzü en iyi şekilde 
temsil ettiler. 

Fon Yaratma Semineri Duyurusu 

Sevgili Rotaryen Dostlarım,  

2018-2019 Dönemi Fon Yaratma Komitesi olarak, 
Bölgemizde bir ilke imza atarak; kulüplerimizin pro-
jelerini gerçekleştirmeleri için oldukça büyük önem 
taşıyan farklı fon yaratma tekniklerinin anlatılaca-
ğı ''Fon Yaratma Semineri''ni, sizlerin katılımıyla 
gerçekleştirmek istiyoruz.  

Rotary Kulüplerimiz gibi tüm STK'lar için can dama-
rı sayılan ''finansal kaynaklar hangi yöntemlerle bü-
yütülebilir, farklı tekniklerle bağışlar nasıl arttırılabi-
lir'' gibi başlıkları tartışacağımız bu seminerimize 
tüm Rotaryen dostlarımızı bekliyoruz.  

Bu dönem ve gelecek dönem Kulüp Başkanları, 
Sekreter ve Saymanlarının katılımını önemle rica 
ederiz.  

Sevgi ve Saygılarımla,  

Mehmet Altay 

UR 2420. Bölge Fon Yaratma Komitesi Başkanı  

Afiş Tasarım Yarışması Duyurusu 

Değerli Dostlarımız, 

Gölcük Rotary Kulübü olarak, ülkemizin kaçınıl-
maz bir gerçeği olan deprem felaketlerinde kay-
bettiklerimizi anmak ve deprem gerçeğine farkın-
dalık yaratmak amacı ile her yıl  17 Ağustos tari-
hinde gerçekleştirdiğimiz “17 Ağustos Marmara 
Depremi Anma“ etkinliğimizi genişletmek ve bugü-
ne kadar ülkemizde yaşanmış olan tüm deprem 
felaketlerine dikkat çekmek amacı ile, düzenlediği-
miz “Deprem Afiş Tasarım Yarışmasını 
“  duyurusunu yine ülkemiz olarak acılarımızı pay-
laştığımız   “12 Kasım Düzce Depremi” nin yıldö-
nümünde yapmak istedik 

Basın açıklamamızı, yarışma şartnamemizi ve  
yarışma ile ilgili görselimizi ekte bilgilerinize sunar, 
duyurumuzun paylaşımı konusunda  desteklerinizi 
rica ederiz. 

Saygılarımızla 

Ümit Tören 

Gölcük RK Dönem Başkanı 
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ROTARY BİLGİLERİ 

ROTARY KULÜPLERİNİN YÖNELDİĞİ TEMEL HİZMET ALANLARI NELERDİR? 

Rotary kulu plerinde u retilen hizmetler, beş ana başlıkta toplanır; Kulu p, Meslek, Toplum, Uluslarara-

sı ve Yeni Nesiller. Uluslararası Rotary, Rotary kulu plerinden, bu beş alanda etkin ve dengeli hizmet-

ler u retilmesini ister. Rotary Hizmetleri o lçu lebilir, ulaşılabilir, zorlu ve paylaşılabilir olmalıdır. 

Rotary etkinliklerinin o nemli bir o zellig i de hizmetin, yo nelinen toplum gruplarıyla birlikte emek ve-

rilerek gerçekleştirilmesidir. Bu bag lamda Rotary’de toplum hizmeti denildig inde, toplumla birlikte 

hizmet u retme anlaşılmaktadır. Rotary kulu plerinden etkinliklerine, yerel yo netimler ve dig er sivil 

toplum kuruluşlarını da katmaları istenmektedir.  

 

“TOPLUM ETÜDÜ” NE DEMEKTİR? 

Her Rotary projesi o ncelikle, en ince ayrıntılar u zerinde bile durularak yapılması gereken bir toplum 

etu du nu  gerektirir. Toplumun o ncelikli ihtiyaçlarının gereksinimlerinin neler oldug u belirlenmeli ve 

sorunun bu tu nu  mu  yoksa bir parçası u zerinde mi odaklanılacag ına karar verilmelidir. Bir Rotary 

projesi, şu soruların tu mu ne evet yanıtını verebilmelidir. 

1. Projede, kulu p u yelerinin tu mu nu n çalışmalara katılımı sag lanacak mı? 

2. Kulu p u yeleri bu konuda o nderlik yapabilecek, yeterli zamanı ayırabilecekler mi? 

3. Yapılabilirlig i yeterince incelendi mi? 

4. Toplumun, yerel yo netimin, dig er sosyal organizasyonların katkısı sag lanabilecek mi?  

5. Uygun bir su re için de tamamlanabilecek mi? 

6. Finansmanı sag lanabilecek mi? 

 

BİR ROTARY PROJESİNE BAŞLAMADAN ÖNCE NELER YAPILMALIDIR? 

Yeni bir hizmet projesine başlamadan o nce yapılması gereken ilk şey, kulu bu n hali hazırda u zerinde 

çalıştıg ı bir proje olup olmadıg ının belirlenmesi, eg er varsa yeni projenin, devam eden bu projeyi na-

sıl etkileyeceg inin araştırılmasıdır. Devam eden bir proje yoksa ya da yeni proje devam eden projeyi 

olumsuz yo nde etkilemeyecekse, yeni projenin yapılabilirlig i çalışmalarına başlanabilir. Bir hizmet 

projesine başlamadan o nce şu soruların cevapları aranmaktadır. 

1. Projenin hedefi “ne” olacak? (Hedef, ilginç ve zevkli, belirgin, o lçu lebilir, gerçekçi olmasını ve top-

lumun bilinen ihtiyaçlarının karşılamasına cevap veren nitelikte olmalıdır. ) 

2. Projede “kimler” go rev alacak? (Kulu p u yeleri mi? Interact’lar, Rotaract’lar mı? Aileler, arkadaşlar, 

iş arkadaşları mı?) Go nu llu lerle nasıl bir çalışma bag ı kurulacak? 

3. Proje “ne zaman” gerçekleştirilecek? (Ne kadar bir hazırlık su resi gerekli? Tatillerin etkisi?)  

4. Proje “nerede” gerçekleştirilecek?  

5. Kulu p, bu projeyi “niçin” yapmak istiyor? 

6. Kulu p, projenin hedeflerine “nasıl” ulaşacak? (Daha çok go nu llu lere ihtiyaç duyulacak mı? Ek fon 

arayışı gerekecek mi? Kulu p projeyi nasıl ilerletecek?) 

Bu sorular cevaplandırıldıg ında, kulu p, proje için bir uygulama planı geliştirmeye hazır olacaktır. 
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%85 TOPLANTIYA 
KATILIM 

İşimi değiştirip de çeyrek milyon kelimelik bir kitap yazmaya baş-
ladığımda, projenin tamamı üzerinde düşünebilecek gücü kendim-

de bulamıyordum. Mesleğimle ilgili en derin gurur kaynağından 
neredeyse vazgeçiyordum. Sadece bir sonraki paragrafı düşünme-
yi denedim. Bir sonraki sayfayı ya da bölümü değil. Böylece alt ay 
boyunca bir sonraki paragrafı düşünmekten başka bir şey yapma-

dım ve kitap kendisini yazdı.  “Eric Sevareid” 

 

 

Kazananlar odaklanır, kaybedenler dağı-
lır.. “Anonim” 

 

 
Biraz 
Düşününce… 

 
 
 

12 KASIM SEVGİLİ CEYLAN KAVLAK VE   
FİLİZ’İN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ 

V U R G U L U  G Ü N L E R İ M İ Z 
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