
 

Sevgili Dostlarım, 

Geçtiğimiz hafta olağan toplantımızı, ülkemizde ilk defa düzenle-
nen, popüler deyimle akıllı teknolojilerin en yüksek seviyesinde 
yer alan bir teknolojik fuar organizasyonu ile birleştirdik.  

Fuardan izlenimlerimizi, bugün kulüp içi toplantımızda değerlen-
dirme fırsatı bulacağız.  

Bildiğiniz üzere, 9 Ekim 2018 tarihinde kulübümüzü bölge guver-
nörümüz ziyaret edecektir. Bugün ve gelecek haftaki toplantımız-
da, guvernör ziyareti öncesi kulüp projelerimiz ve komite çalış-
malarımızı gözden geçirip, kulübümüzün çalışmaları hakkında 
guvernörümüze ve bölge heyetine bilgi verir düzeye getirmiş ola-
cağız. Bu kapsamda, bugün komitelerimizden bazılarını dinlemiş 
olacağız. 

Kulübümüzün geleneksel sonbahar projelerinin, gençlik ve dost-
luk aktiviteleri ile yoğun geçtiğinizi biliyoruz. Tam da içinde bu-
lunduğumuz dönemde hazırlık çalışmalarını yapmış olduğumuz 
projeleri, tüm dostlarımızla paylaşıp, proje süreçlerini işletmiş 
olacağız. (Hani bazı sürprizlerimiz var ya.. Yavaş yavaş onlarla 
tanışmış olacağız.. :) ) 

Sevgili dostlarım, kulübümüzün en güçlü yanları (beni de cezbe-
den buydu) dostluk ve üyeler arası kaynaşmasıdır. Bunun için 
özellikle sonbaharda gerçekleştireceğimiz dostluk aktivitelerine 
gerek katılım gerekse proje önerilerinizle etkili ilginizi çok değerli 
buluyorum. Lütfen bu konuyu nezaket ve hoşgörünüzün içinde 
tutup, olması gerektiği yerden daha aşağı düşmesine müsaade 
etmeyelim. Özellikle bugünkü toplantımızda her bir dostuma tek 
tek söz vermeyi düşünüyorum. 

Bildiğimiz sevimsiz şeyleri anımsatacak hiçbir şeyi özellikle bura-
ya yazmak istemiyorum. Tüm rotaryenlerin, işlerinde başarılı ol-
duklarını ve konjektürel olumsuzluklardan etkilenmediklerini bili-
yorum. Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize işlerinizde sonsuz 
başarılar diliyorum. 

Sağlık, mutluluk, huzur, neşe ve başarı hayatımızda hiç eksik ol-
masın..  

“Mutlu Kulüp, Başarılı Projeler” 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, 

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

20 VE 21 EYLÜL TEKNOFAST İSTANBUL GEZİMİZDEN 

BÖLGEDEN HABERLER 

Sevgili Başkanlarım, 

Değerli Dostlarım, 

Bir parçasını oluşturduğumuz Rotary’nin önemli bir 

güç kaynağı kuşkusuz üyelerini hizmetlere yönlen-

diren, etkinlikler ile donatan ve deneyimlerini proje-

lere aktaran liderleridir. Liderler ve ekipleri, önceden 

bir hazırlık süreci yaşarlar ama fiilen bir yıl görev 

yaparlar. Böylece her Rotary döneminde yeni lider-

ler, yeni ekipler ile yeni heyecanlara, yeni projelere 

ve yeni hedeflere koşulur. Bu liderlerin ve etrafında-

ki ekip üyelerinin, Rotary usul ve geleneklerine ha-

kim, Rotary hizmet yöntemi felsefesine uyumlu ve 

bir ön Rotary deneyimi sahibi olması istenir. Bu ne-

denle, her Rotary yılının sonunda, Bölge Konferansı-

nı takiben, UR tarafından kuvvetle tavsiye edilen bir 

Bölge Liderlik Semineri düzenlenmektedir. Bu yıl 

Bölge Liderlik Seminerimiz; 

29 Eylül Cumartesi günü, 

09.00 – 14.00 Saatleri arasında olacaktır. 

Geçen hafta, ikişerli gruplar halinde Teknofast İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji 
Festivali’ne katılım sağladık. Savunma sanayide bir çok devlet kuruluşunun projele-
rine şahit olduk ve teknik bilgiler aldık. Bu şekliyle de ülkemizin savunma sanayide 
ne kadar ileride olduğunu gözlemlemiş olduk. Ayrıca ilgili festivalin düzenlendiği 3. 
havalimanımızın da nerede, hangi aşamada olduğunu tespit ettik.  

Bölge Liderlik Semineri Atamıza Gidiyoruz 

Değerli Rotary Ailemiz,  

2420.Bölge’nin önem verdiği projelerinden biri olan 

‘’ATA’MIZA GİDİYORUZ ’’ projesi, bu yıl da Ataşehir 

RK tarafından, bölgemizin belirlediği tarih olan 02 

Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecektir. 

Bu projenin ana amacı; mümkün olduğu kadar çok 

öğrenciye Atatürk sevgisi, Cumhuriyet ve Demokrasi 

bilincini aşılamaktır. Bunun önemi bildiğiniz gibi gide-

rek artmaktadır. Geleceğimizi şekillendirecek olan 

çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için gelin siz de pro-

jemize destek olun. 

Proje kapsamında yaklaşık 2.000 kadar ortaokul öğ-

rencisi ile birlikte 24 saatlik bir seyahat programı kap-

samında önce Anıtkabir’e gidilecek, tören ve saygı 

duruşunun ardından Anıtkabir Müzesi, yeni ve eski 

TBMM gezilecektir. Kısa bir Ankara turu sonrasında 

dönüşe geçilecek, dönüş yolunda, tüm öğrencilerden 

gezi hakkında  bir kompozisyon yazması istenecektir. 

Yazılan kompozisyonlar sınıflara göre değerlendirile-

cek ve en iyi üç komposizyonu yazan öğrencilere, 

yapılacak bir ödül töreni ile ödülleri verilecektir. 

Bölgemizden  gelen haberleri aşağıda sizlerle aynen paylaşıyorum.. 
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ROTARY BİLGİLERİ 

SORU 15: ROTARY’E İLK KADIN ÜYE NE ZAMAN KABUL EDİLDİ? 

1989 yılına kadar, Rotary Ana Tüzüğü ve yönetmelikler, Rotary kulüp üyeliğinin, “sadece erkeklere açık” ol-

duğu hükmünü içermekteydi. Bu tarihten önce 1978 yılında California Duarte Rotary Kulübü, üç kadın üye 

almış, UR Yönetim Kurulu da, UR Ana Tüzüğü’nün ihlal edildiği gerekçesiyle bu kulübün charter’ını iptal 

etmişti. 

Kulüp, iş ve meslek kuruluşları ve kamu hizmetlerinde çalışanlar arasında her türlü ayırımı yasaklayan eyalet 

insan hakları yasasının ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle UR aleyhine dava açmıştır. Gerek ilk mahkeme ve 

gerekse California Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Rotary’nin, bayan üye almış olması gerekçesi ile Duarte 

Rotary Kulübü’nün “CHARTER”ını iptal edemeyeceği yönünde davacı kulüp lehine karar vermiştir. Daha 

sonra davaya bakan ABD Temyiz Mahkemesi de, Rotary kulüplerinin meslek amaçlı ve bazı yönleriyle de 

kamu yararlı kurumlar olduğu görüşüyle, California mahkemelerinin kararlarını onamıştır. 1987 yılındaki 

mahkeme sonrasında, konu 1989 yılı UR Yasama Konseyi’ne getirilmiş ve Rotary Ana Tüzüğü’ndeki sadece 

erkekler için koşulu tüzükten çıkarılmıştır. Rotary Kulüpleri 1989 yılından itibaren bayan üye kabul etmekte-

dir. 

BİLGİ NOTU: TÜRKİYE’nin ilk kadın Rotaryeni, 1990 yılında Beyoğlu Rotary Kulübü üyesi olan PROF. DR. 

YAKUT IRMAK ÖZDEN’dir. Ülkemizde ilk kadın Guvernör ise, 2420. Bölge 2000 –2001 dönem Guvernörü 

HATİCE ŞARİZİ ‘dir. 

 

SORU 16: ROTARY’NİN ANA TEMA’SI NEDİR? DÖNEM TEMA’LARININ AMACI NEDİR? 

1989 yılı Yasama Konseyi’nde ana tema olarak “Service Above Self” (Kendinden Önce Hizmet) özdeyişi ka-

bul edilmiştir. 

ROTARY’nin ana teması olan “Kendinden Önce Hizmet”in yanı sıra, her yıl UR. Başkanları, o yılın öncelikli 

hedeflerini belirleyen bir dönem teması verirler. İlk dönem teması, 1949-50 Rotary döneminde kullanılmış-

tır. O yılın UR Başkanı Percy C. Hodgson “Gelişmiş Bir Dünya Anlayışı ve Barış” temasıyla bir geleneği baş-

latmış oldu. 1950 – 51 ve 1951 – 52 dönemlerinin UR Başkanları Frank E. Spain ve H.J. Brunnier’in dönem 

teması vermemelerine karşın, sonraki yılların UR Başkanları bu kesintisiz sürdürdüler. 2007-08 Rotary yılının 

teması da dahil olmak üzere bugüne değin kullanılan dönem teması sayısı 57’dır.  

Dönem temaları, Başkanları’nın rotaryenlere, seslenişidir. Bazıları tek, bazıları iki veya daha fazla sözcükten 

oluşan temalar ve bunlara eklenen özel logolar, o yılın öncekilere oranla farklı bakışını yansıtırlar. UR Baş-

kanları’nın, her biri birer “özdeyiş” olan temalarında işledikleri konular arasında evrensel barış ilk sırada yer 

almaktadır. Rotary konulu temalarındaki ortak özellik ise, rotaryen’leri coşkulandırma ve “hizmete yönlen-

dirme”dir. 

SORU 17: ROTARY’NİN DİN VE SİYASET KONULARINDAKİ TEMEL GÖRÜŞÜ NEDİR? 

Rotary dünyası, her türlü inanç ve siyaset anlayışının sergilendiği bir dünya mozaiğidir. Bu yapının devamı, 

kişilerin birbirlerine farklı olan özelliklerine saygı ve hoşgörüyle kabullenmeleriyle olasıdır. Rotary, bir Rotar-

yen’in siyasi ve dini inançlarının yalnızca kendisini ilgilendiren özel tercihleri olduğunu inanır. Ama her Ro-

taryen’den ülkesine ve inançlarına bağlı olması beklenir. Rotary toplantılarında din ve siyaset konularının 

konuşulmamasına özen gösterilir. 
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Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin. Belki de gülme-
den ölürsünüz. “Victor Hugo” 

 

Eğer yürüdüğünüz yolda güçlü engel yoksa, bilin ki o 
yol sizi bir yere ulaştırmaz. “George Bernard Shaw” 

 

Hayatta daima gerçekleri savun.! 
Takdir eden olmasa bile, vicdanına 

hesap vermekten kurtulursun. 
“Che Guevara” 

 
Biraz 
Düşününce… 

 

24 Eylül Sevgili Taylant Akkaya’nın         
doğumgünü. 
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