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Sevgili Dostlarım,
Bir önceki mesajımda zamanın hızlı geçtiğini sizlerle paylaşmıştım. O günden bugüne geçen süre mi uzun yoksa
yaptığımız çalımalar mı yoğun gelin birlikte karar verelim..
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9 Ekim 2018 Salı günü Rotary tüm ritüelleri ile uyumlu, gerek üyelerimiz gerekse başta guvernörümüz olmak üzere,
kulübümüzü ziyarete gelen bölge görevlilerimizin büyük
memnuniyet duyduğu guvernör ziyareti programımızı gerçekleştirdik. Guvernör ziyareti toplantımıza katılan, toplantı
içinde son derece pozitif ve etkili süreçler işleten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.
Toplantı sonrası Guvernörümüz, bölge sekreterimiz, guvernör yardımcımız ayrı ayrı teşekkür edip, memnuniyetlerini
ifade etti. Tabii bu durum sadece teşekkür ile kalmıyor, kulübümüzün bölgede daha etkin olması konusunda boş durmayacaklarını ayrıca vurguladılar. :)
Hemen toplantı sonrası çok yoğun bir süreç bizi bekliyordu.
Malumunuz üzere 19-21 Ekim tarihleri arasında kulübümüzün ilkleri arasına katacağımız Bölgeler arası, iki kulüplü ortak bir Ryla Projesi ve Bir Dostluk kaynaşma projesini birlikte şehir ötesi bir konumda gerçekleştirecektik.
Pek çok süreçleri barındıran bu organizasyonu da kulüp
üyelerimizin samimi, fedakar emekleri ile kulübümüze yaraşır bir şekilde gerçekleştirdiğimizde inanıyorum. Bu konularda yazacak, söyleyecek ve paylaşılacakların bir kısmını
toplantımıza bırakıyorum.
Yeni projeler ve yeni süreçler oldukça hızlı akıyor. Bunların
bir kısmını bugün toplantımızda konuşmuş olacağız.
Galiba mektupta bana ayrılan kısım çok küçük.:) Yine sona
gelmişim.

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 HAFTALARDAN...
09 EKİM TARİHLİ GUVERNÖR ZİYARETİMİZDEN
9 Ekim 2018 tarihinde, Guvernörümüz Hasan Akbayrak ve sevgili eşi Kazumi ile bölge sekreterimiz sevgili Mine Ege kulübümüzü ziyaret ettiler. Dönemimizin başında
sayıldığımız bu aylarda yaptıkları bu ziyaretle, bizlere ilham kaynağı oldular.
Kendilerine dönem boyunca yapmayı planladığımız projelerimizi anlattık. Bugüne
kadar gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızdan bahsettik. Kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

19-21 EKİM TARİHLİ URFA-ANTEP GEZİMİZ VE RYLA EĞİTİMİMİZDEN

BÖLGEDEN HABERLER
Rotary Liderlik Semineri-RLS
Sevgili Başkanlarım,
Değerli Dostlarım,
Bir parçasını oluşturduğumuz Rotary’nin önemli bir güç kaynağı kuşkusuz üyeleridir. Üyeler gerek kendi bilgi birikimleri ile ve gerekse de sahip
oldukları çevre ile Rotary hizmetlerine önemli bir kaynak oluştururlar ve hem bu hizmetleri yönetmelerinde hem de kendi kulüplerinde üstlenecekleri görevlerde “Rotary Lideri” olarak yer alırlar. Rotary Liderliği için özellikle Rotary yaşı az olan ve/veya yeni üye olarak kulüplerinde yer alan
üyeler için hazırlanan Rotary Liderlik Seminerimiz;
3 Kasım Cumartesi günü, 09.30 – 13.30 Saatleri arasında,
Ekli Programa uygun olarak, Rotary Merkez Ofisimiz-Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211 Black Out İş Merkezi C Blok Kat :7 adresinde gerçekleştirilecektir.
Sevgilerimle,
Tahsin Tuğrul
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ROTARY BİLGİLERİ
ROTARY NASIL YÖNETİLİR?
ROTARY gibi, dünyanın hemen her yerine yayılmış ülüslararası bir kürülüşü, pürüzsüz olarak yonetebilmek başlı başına bir başarıdır. Rotary’de en çarpıcı nokta, yonetimin hemen hemen tümünün
“gönüllü” olarak çalışan Rotaryenler tarafından üstlenilmiş olmasıdır. Rotary’nin birligi ve devamlılıgı bü başarılı yonetim tarzından kaynaklanmaktadır.
Rotary gonüllü hizmet temeline dayanan, olaganüstü bir yapılanma modeli üygülar. Bü modelde, başta her yıl seçilen UR Başkanı ve UR Yonetim Kürülü, Ulüslararası Rotary’nin devamlı, ozel ve belirli
amaçlara yonelen komiteleri, UR’nin bolge yoneticileri olan Güvernorler, onların atadıkları Güvernor
Yardımcıları, Bolge komitelerinin üyeleri ve Rotary külüplerinin başkanları, külüp yonetim kürülları
ve külüplerin hizmet komitelerinde yer alır. Bü büyük organizasyona, Evanston’da ve diger Rotary
Merkezleri’nde çalışan profesyoneller de katıldıgında ortaya yaygın bir yonetim grübü çıkar.
UR. Yonetim Kürülü, Başkan, Başkan Yardımcısı ve “zone”lardaki külüpler tarafından UR İç Tüzügü’ne üygün olarak aday gosterilerek, UR Konvansiyonü’nda iki yıl için seçilmiş 17 direktor olmak
üzere toplam 19 üyeden meydana gelir. Yonetim Kürülü üyeleri, zone külüpleri tarafından aday gosterilmelerine karşın, UR Konvansiyonü’nda bütün külüpler tarafından oylanarak seçildikleri için, yonetimde dünya üzerindeki külüpleri temsil ederler.
ROTARY KULÜBÜ NASIL YÖNETİLİR?
Rotary külüplerinde hizmet yılı, Temmüz ayı başından Haziran ayı sonüna kadardır. Her yıl Haziran
ayı sonlarında toplanan genel kürül, Temmüz ayında goreve başlayacak yonetim kürülünü belirler.
Rotary külüplerinde başkan, Külüp İç Tüzügünü’nde belirtilen yonteme üygün olarak, goreve başlayacagı tarihten en çok 24, en az 18 ay once belirlenmektedir. Bü yontemle başkan adayının, birbiri
peşi sıra en az iki yonetim kürülünda, “as başkan” ve “başkan” olarak gorev yapmasına olanak saglanmaktadır.
Başkanın, daha once üye olarak katıldıgı yonetim kürülünü da sayacak olürsak, başkan üç donem külübün yonetim kürülünda gorev yapmış olacaktır. Rotary külüpleri, tüm sivil toplüm kürülüşlarına
ornek olacak bir yapılanma modeli izlerler. Başkanlık süresi bir yıldır. Her üye bilir ki, bir gün başkanlık sırası da kendisine de gelecektir. Ayrıca, Rotary külüplerinde yonetim sorümlülügü, yalnızca
yonetim kürülü ile sınırlandırılamaz. Her yıl, yonetim kürülüna baglı hizmet komiteleri olüştürülür.
Külübün tüm üyelerine, ana komiteler ve onlara baglı alt komitelerde gorev verilir. Ana komiteler
hazırladıkları çalışma programlarını, donemleri başlamadan once yapılan külüp asamblesinde genel
kürüla sünarlar, yonetim kürülünün onayı sonrasında, proje çalışmalarına başlarlar. Rotary’nin
onemli ozelligi de, Külüplerin, Standart Ana Tüzük ve İç Tüzük hükümlerine tümüyle üygün yonetim
biçimini benimsemiş olmasıdır. İç Tüzük’te her gorevin ayrıntılı tanımı ve getirdigi sorümlülüklar
belirtilmiştir. Yapılması gereken, yeni kürallar olüştürmak degil, var olanları üygülamaktır.
BİLGİ NOTU: Rotary külüplerinde başkanlık donemi, bir üyenin Rotary yaşamının en onemli yılıdır.
Liderlerin liderligi’ni yapmak, onürlü ama zor bir iştir de. Başkan, külübün dinamizminin, birliginin
ve dirliginin sembolüdür. Ona düşen, diger birçok dernekte oldügü gibi, her işin kendisinin sırtlaması
degil, aksine işin içine yonetim kürülü ve üyeleri de katıp, bir takım rühü olüştürarak külübünü yonetmesidir.

BEYLİKDÜZÜ ROTARY KULÜBÜ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GLOBAL COMPACT ÜYESİDİR.
Yokuş aşağı gitmek, yokuş yukarı gitmekten daha kolaydır; ama
manzara tepeden her zaman daha iyidir. “Henry Ward Beecher”
HİZMET PROJ. KOM. BŞK.
RTN. AYLA İNAN

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

GENÇLİK KOM. BŞK.
RTN. MEHMET ATABAY
ÜYELİK GELİŞTİRME KOM.
BŞK.
RTN. ARZU AYTAÇ
UR VAKFI KOM. BŞK.
RTN. CAN GÖKSEVEN

Eğer bir şeyler sizin için önemliyse, ihtimaller yapmamanızı öneriyorsa bile siz yapmaya devam edin.“Elon Musk”

Biraz
Düşününce…

KULÜP YÖNETİMİ KOM. BŞK.
RTN. CEYLAN KAVLAK

VURGULU GÜNLERİMİZ

HALKLA İLİŞKİLER KOM.
BŞK.
RTN. İLKER BEYHAN

18 EKİM SEVGİLİ CEYLAN KAVLAK’IN
DOĞUMGÜNÜ

BÜLTEN SORUMLUSU
RTN. OKHAN BELHAN
E-posta

19 EKİM SEVGİLİ İLKER BEYHAN’IN
ROTARY ÜYELİK YIL DÖNÜMÜ

sekreteryabeylikduzu@gmail.com

09.10.2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
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TAYLANT AKKAYA

syilmaz@karmahukuk.com

TOPLANTIYA
KATILIM
TOPLANTI YERİ
KAYA İSTANBUL FAIR & CONVENTION
BEYLİKDÜZÜ
TOPLANTI GÜNÜ : SALI / 19:30

%85

www.beylikduzurotary.org
/BeylikdzRotary

/beylikduzurotary.kulubu

