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Sevgili Dostlarım,
Geçtiğimiz haftalarda dönemimizin ilk toplantısını ve ilk etkinliğini hep birlikte taze heyecan ve neşe içinde gerçekleştirdik. İlk
toplantımızda, gerek bölgemizin gerekse kulübümüzün bir yıl boyunca çalışacak organlarını ve ilgili organların iletişim kanallarını
hep birlikte inceledik.
Kulübümüzün dönem içerisindeki hedef projelerine ilham olması
açısından çok kıymetli önerilerinizi “proje öneri” bölümünde dinledik. Değerli fikirleriniz için tüm kalbimle teşekkür ederim.
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Dönem çalışma formatımız hakkında sizlerle paylaşımda bulunduk.
Ayrıca her hafta olacağı üzere, kısa kısa Rotary bilgilerimizi pekiştireceğimiz bölümümüzü Sevgili Naz eşliğinde tamamladık.
Dönemimizin hemen başında mevsim fırsatı ile güneş, yeşillik ve
bol oksijeni barındıran ilk dostluk aktivitesini bir piknik organizasyonu ile gerçekleştirdik. 22 Temmuz’da Çatalca Saklı Köşk’de,
ailelerimiz ile birlikte bol eğlenceli bir Pazar kahvaltısıyla birlikte
tüm günü birlikte geçirdik. ( Kahvaltı sonrasını dönem toplantı sonrasında paylaşacağım :) ).

Kıymetli Dostlarım,
Bu hafta toplantımızda, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgiler vereceğiz. Geçmiş Dönem Guvernörümüzün, UR Başkanı’nın
ve UR Vakıf Başkanı’nın son mektuplarını sizlerle paylaşacağız.
Sevgili Naz bizlere sözleşmelerde niyetlerle hukukun anladıkları
arasındaki farkları ortadan kaldıracak bir sunum gerçekleştirecek. Sözleşmeler Hukuku ile ilgili olarak hukukun sevimli ve çok
kolay anlaşılır yönlerin olduğunu ve nasıl hızlı ulaşacağımızı eminim sunum sonunda hep birlikte gözlemlemiş olacağız.
Ve yine tüm dostlarımın paylaşım ve önerileri için toplantımız sonuna doğru bir bölümümüz olacaktır.
Sağlık, mutluluk, huzur, neşe ve başarı hayatımızda hiç eksik olmasın..
“Başarılı Projeler, Mutlu Kulüp”
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
RTN. Seda Yılmaz
Beylikdüzü Rotary Kulübü
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GEÇEN HAFTA...
10 TEMMUZ 2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDAN

22 TEMMUZ 2018 TARİHLİ KAHVALTIMIZDAN
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ROTARY BİLGİLERİ
SORU 3: ULUSLARARASI ROTARY NEDİR?
Uluslararası Rotary, dünyadaki tüm Rotary kulüplerinin oluşturduğu bir birliktir ve tüzüksel dokümanlarında yer
alan sorumlulukları yerine getiren kulüplerden meydana gelir. Rotary kelimesi tek başına kullanıldığı taktirde,
normal şartlarda Uluslararası Rotary’ i ifade eder.
Her Rotary kulubu, Rotary Kulubu Standart Ana Tuzuğu’nun kurallarına uymayı kabul etmiştir. Kulupler,
Uluslararası Rotary Ana Tuzuk ve İç Tuzuk hukumlerine uyğun olarak, bulundukları yorelerin ğereksinimlerine ğore plan ve projelerini ğeliştirirler. Rotary kulupleri dunyanın her yerinde aynı kural ve ilkelerle çalışır;
toplumsal sorunlara bakışta ortak bir tavrı yansıtırlar. Rotary bu evrensel yapısıyla, değişik kulturlerden ğelen
Rotaryenler arasında ortak payda oluşturmayı başarabilmiş bir
kuruluştur.
UR her Rotaryenden oncelikle kendi ulkesinin vatandaşlık sorumluluğunu taşımasını ister. Ancak, Rotary uyeliği kişiye, uluslararası olaylarda daha değişik bir perspektiften bakma olanağı da sağlar. Rotaryenler ulusal
sınırların otesini de ğorur, uluslararası anlayış iyi niyet ve barışın ğerçekleştirilmesi sorumluluğuna ortak
olurlar.
SORU 4: ROTARY HAREKETİ NASIL BAŞLADI?
Rotary hareketi, 1905 yılı başlarında, ğenç bir avukat olan ve kendini kaybolmuş ve yalnız hisseden Paul Harris, surekli ve yoğun ğoçlerle buyuyen çelişkiler yumağı Chicağo’da, uç arkadaşıyla birlikte akşamları buluşup
ğeliştirdikleri fikir ğoruşmeleriyle başladı.
Bu uç kişi, komur tuccarı Silvester Schiele, maden muhendisi Gustavus Loehr , tuccar terzi Hiram Shorey’di. İlk
toplantılar, bu kişilerin ofislerinde yapıldı. Bu donuşumlu toplantılar, bir anlamda kuruluşun ismini de belirlemiş ve bir ana eksen çevresinde donuşumu ifade eden Rotary tanımı kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Rotary’nin bu ilk dort uyesi, milliyetleri ve dini inançları yonunden bir farklılığı serğilemekteydi. Ataları Amerika
kıtasına ğoç etmiş bu dort kişi , İnğiliz, Alman, İsveç, ve İrlanda asıllı, protestan, katolik ve musevi idiler. Bu
ğoruntu, Rotary’nin ileride ulaşacağı ırk, dil, din (sonrasında da cinsiyet) farkı ğozetmeyen evrensel mozayiğinin ilk yansımasıydı.
SORU 5: ROTARY OLUŞUMUNUN İLK AŞAMASINDA AMAÇ NEYDİ?
Kuruluş yıllarında Rotary, hizmet” ten çok dayanışma amaçlı bir kuruluş ğorunumundeydi.
1906 tarihli Rotary Tuzuğu’nde amaçlar uç başlıkta toplanmıştı:
1. İş ilişkilerinin ğeliştirilmesi,
2. Dostlukların pekiştirilmesi,
3. Toplumun yararlarının ğozetilmesi.
Goruluyor ki, Rotary hareketinin başlanğıcında temel amaç, Rotaryenlerin birbirlerini daha yakından tanımaları ve kulup etkinlikleri ile, her uyenin bireysel ğelişimine katkı sağlamaktı. Ama ilerleyen yıllar içerisinde
Rotaryenler, yalnızca dayanışmanın, iş ve meslek sahibi kişilerin surekli ilğisini çekebilme yolunda yeterli olamayacağını ğorduler. Kuruluş yayğınlaştıkça, amaçlarda değişmiş ve Rotary, “Kendinden Önce Hizmet” idealini
benimsemiştir. Bu ideale uyğun olarak Rotary, her uyesinden bunun kendi çalıştığı iş yeri ve çevresinde uyğulamasını ve yayğınlaştırmasını istemektedir.

BEYLİKDÜZÜ ROTARY KULÜBÜ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GLOBAL COMPACT ÜYESİDİR.
Herhangi bir kadının ya da erkeğin dünyadaki yoksulluk ve bilgisizlik, haksızlık
ve şiddet gibi binbir türlü kötülüğe karşı yapabileceği hiçbir şey olmadığı inancı
kimsenin hevesini kırmasın.

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

İnsanların pek azı tarihin yönünü değiştirecek kadar güçlüdür, ama her birimiz
olayların küçük bir parçasını değiştirmek için çalışabiliriz ve tüm bu eylemlerin
toplamı bu kuşağın tarihini yazar.
İnsan tarihini biçimlendiren, sayısız, çeşitli cesaret ve inanç eylemleridir.
Bir kişi bir ideal için çalıştığı veya başkalarının iyiliği için harekete geçtiği ya da
haksızlığa karşı çıktığı her defa ufak bir umut dalgası yaratır. Milyonlarca farklı
enerji ve cesaret merkezinden gelip, birbirinin içinden geçen bu dalgalar, en
büyük kıyım ve direnç duvarlarını yerle bir edebilecek güçte bir akım yaratırlar . “Robert F. Kennedy”

Biraz
Düşününce…

KULÜP YÖNETİMİ KOM. BŞK.
RTN. CEYLAN KAVLAK
HALKLA İLİŞKİLER KOM.
BŞK.
RTN. İLKER BEYHAN

VURGULU GÜNLERİMİZ
17 TEMMUZ TAYLAN AKKAYA’NIN EŞİ SEVGİLİ GÜL'ÜN DOĞUMGÜNÜ
25 TEMMUZ SEVGİLİ OKHAN BELHAN’IN
DOĞUM GÜNÜ

BÜLTEN SORUMLUSU
RTN. OKHAN BELHAN
E-posta

26 TEMMUZ SEVGİLİ ARZU AYTAÇ’IN
DOĞUM GÜNÜ

sekreteryabeylikduzu@gmail.com

MUTLU VE SAĞLIKLI NİCE YILLAR DİLİYORUZ.

10.07.2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
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MEHMET ATABAY
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