
 

Değerli Rotary Ailem, 

 

Geçen haftaki toplantımıza, kulübümüz için son derece 
önemli bir bölge görevini üstlendiğimizin haberini sizlerle 
paylaşmak için, oldukça heyecanlı bir şekilde geldim.. Bu 
heyecanım, bu hafta daha da arttı.. :)  

Hafta boyunca siz kıymetli dostlarıma ulaşarak, organizas-
yon hakkındaki fikirlerinize danıştım. Bu haftaki toplantı-
mızda da, aynı şekilde görüşlerinizi alacak, fikir ve önerile-
rinizi dinleyemeye, not etmeye devam edeceğiz. 

Ayrıca bu süreçte gelecek dönem guvernörüm Nezih Bayın-
dır ile görüşmelerimiz de devam etmektedir. Planlanan şe-
kilde ilerleme kaydedilirse, bu hafta organizasyonun yapıla-
cağı otel belirlenecektir. Akabinde de komitelerimizin tama-
mını netleştirip, çalışmalarımıza hızlıca başlayabileceğiz. 

Bunun dışında, dönem başında planladığımız projelerimiz eş 
zamanlı olarak, sorumlularının da dahilinde devam edecek-
tir.  

Başkanlar Eğitim Semineri, kulüpler için oldukça önemli ve 
aynı zamanda keyifli bir görevdir. Süreç sonunda, Beylikdü-
zü Rotary Kulübü olarak, az üye sayımızla neler başarabile-
ceğimizi bir kez daha gözlemleyeceğimizi biliyorum. Yeni bir  
enerji daha, yeni bir başarı daha.. 

 

Sevgili Dostlarım,  

Önümüzdeki hafta toplantımızda, gündemimizin popüler ko-
nularından biri olan “imar affı” ile ilgili olarak bilgilerini pay-
laşmak üzere değerli İlhan Bellek bizlerle birlikte olacaktır. 
Kendisine şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sağlık, mutluluk, huzur, neşe ve başarı hayatımızda hiç ek-
sik 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... 

21 KASIM TARİHLİ TOPLANTIMIZDAN 

BÖLGEDEN HABERLER 

Sevgili dostlar, geçen haftaki toplantımızda, bölgemizin en önemli organizasyonla-
rından biri olan Başkanlar Eğitim Semineri ile ilgili görevi, kulübümüz olarak üstlen-
diğimize ilişkin mutlu haberleri paylaştık. Bu minvalde siz değerli dostlarımızın, yapı-
lacak çalışmalarda bizlere ışık tutacağını bildiğimiz kıymetli görüş ve yorumlarınızı 
dinledik, hep birlikte değerlendirmeler yaptık. 

İnci Aytaç—Resim Sergisi 

Sevgili Rotary Ailemiz, 

Hepinize güzel bir hafta diliyorum.  Bu me-
sajımla size harika bir sergi açılışının habe-
rini duyurmak istiyorum. 

Geçmiş Dönem Guvernörümüz Enver Ay-
taç’ ın sevgili eşi İnci Hanım, uzun yıllardır 
üzerinde çalıştığı resim sanatı vesilesiyle 
yarattığı güzel eserlerini sunduğu bir ilk ser-
gi düzenliyor.  Açılış kokteyli 25 Kasım Pa-
zar günü saat 18.00’ de CKM’ de yapılacak 
ve 2 Aralık’ a kadar sürecek ve gelirinin bir 
kısmı bölge projelerimize aktarılacak olan 
bu sergide hoş zamanlar geçireceğinize, 
sanatın güzelliklerini yaşayacağınıza emi-
nim.   

 

İçten sevgi ve saygılarımla, 

Hasan Akbayrak 

Guvernör 

Konuk Konuşmacı Duyurusu 

Değerli Başkanlarım, 

Ortaköy Rotary Kulübü olarak 19 Ara-
lık  Çarşamba  günü Taksim Titanic Otel’de 
yapacağımız toplantımızda konuşmacı ko-
nuklarımız  Pınar Kaftancıoğlu ve İlhan Ko-
çulu bizlere  “Köy Tarımı ve Yerel Gıda 
Üretimi" başlıklı sunumlarını yapacaklar. 
Gecede ayrıca Pınar Kaftancıoğlu ve İlhan 
Koçulu’ya meslek hizmet ödülü verilecektir. 

6. grup kulüplerimiz ile ortak toplantı olarak 
organize ettiğimiz gecemize, siz kıymetli 
Rotary kulüp başkanlarımızın ve rotaryen 
dostlarımızın katılımları bizleri çok mutlu 
edecektir. 

Yemek Bedeli 60 TL’dir. 

Rtn. Sevgi ve Saygılarımla, 

Alper Ertuna 

Ortaköy Rotary Kulübü  

2018-2019 Dönem Başkanı 
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ROTARY BİLGİLERİ 

BÖLGE NEDİR, BİR BÖLGEDEKİ KULÜP VE ÜYE SAYISI NE OLMALIDIR? 

Uluslararası Rotary, yo netimi kolaylaştırmak amacıyla, du nya u zerindeki Rotary kulu plerini 

gruplar altında birleştirerek, “Bo lge” adını vermiştir. 2007 yılı sonu itibariyle, du nya u zerinde 

532 Rotary bo lgesi bulunmaktadır. Bazı u lkelerde birden fazla Rotary Bo lgesi bulunmasına 

karşın, bazı bo lgelerde, iki veya daha fazla u lkedeki Rotary kulu pleri bir araya gelmiştir.  

 

BÖLGE GUVERNÖRÜ KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR? 

Rotary’ de Bo lge Guverno ru  sıfatı, Rotary Du nyası’nda çok seçkin ve belirgin bir go revi olan 

kişileri tanımlar. Guverno rler, UR.’nin saptadıg ı sayıda Rotary kulu bu  ve Rotaryen’i bir araya 

getiren ve “Rotary Bo lgesi” olarak anılan cog rafi alanın tek UR yetkilisidir. 

Du nya u zerindeki tu m Rotary bo lgelerinin temsil edildig i Uluslararası Asamble’de yog un eg i-

tim alan ve uzmanlaşan Bo lge Guverno rleri, tu m du nyadaki sayıları 32,700’u  aşkın Rotary 

kulu bu ne liderlik ve o ncu lu k yaparlar ve bo lgelerdeki Rotary kulu plerinin yu ksek perfor-

mans ortaya koymalarından sorumludurlar. 

Guverno r bir yılını go nu llu  olarak liderlig e adayan deneyimli ve o zverili bir Rotaryen olmalı-

dır ve bo lgesindeki kulu plere en az bir kez resmi ziyaretini yapmalıdır. Guverno r, gu ncel Ro-

tary programları, hedefler ve amaçlar konusunda geniş bilgiye sahip, mesleg inde, çevresinde 

ve kulu bu nde saygın bir yeri olan kişi olmalıdır. 

 

BİLGİ NOTU: UR 1 Temmuz 1997 tarihinde tu m Rotary Bo lgelerinde uygulamaya koydug u 

“Bo lge Liderlik Planı”na (BLP) go re Guverno rler, gerekli yetenek, bilgi ve motivasyonu taşı-

yan kimselerden bo lge kulu plerine destek verecek uyumlu bir bo lge ekibi kurar. Bo lge ekibi 

Guverno r tarafından atanmış, Guverno r Yardımcıları, Bo lge Ana Komite Başkanları ve u yele-

rinden meydana gelir. Ayrıca 5-6 kulu pten oluşan grupların başına o kulu plerden sorumlu 

bir guverno r yardımcısı go revlendirir. 

 

BÖLGE GUVERNÖRÜNÜN KULÜPLERE YAPTIĞI RESMİ ZİYARETİN AMACI NEDİR? 

Guverno ru n Resmi Ziyareti, Bo lge Guverno ru ’nu n UR kuralları gereg i, bo lgedeki her kulu be 

yapması gereken kişisel ziyarettir. Bu ziyarette yaptıg ı konuşmalarında Guverno r, o nemli Ro-

tary konuları ve UR programlarına dikkat çeker, Rotaryenleri hizmet etkinliklerine motive 

eder, ziyaret ettig i Rotary kulu bu nu n ortaya koydug u hizmetleri takdir eder. UR, Guver-

no r’den, Resmi Ziyaretinde zayıf ve ayakta durmaya çalışan Rotary kulu plerine o nem verme-

sini ve o zel ilgi o nem go stermesini ister. 

Guverno r kulu p ziyaretleri, Guverno ru n katılımı ve etkisinin en u st du zeyde olacag ı charter 

geceleri, u ye kabul to renleri, yeni u ye eg itim programları, Rotary Vakfı etkinlikleri ve şehirle-

rarası ortak program ve projelerin yapıldıg ı toplantılarda olmalıdır. 



TOPLANTI YERİ 
KAYA İSTANBUL FAIR & 

CONVENTION 
BEYLİKDÜZÜ 

www.beylikduzurotary.org 
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RTN. AYLA İNAN 
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RTN. CEYLAN KAVLAK 
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RTN. İLKER BEYHAN 
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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     CAN GÖKSEVEN     

OKHAN BELHAN    TAYLANT AKKAYA 

NAZ MERVE ATICI      AYLA İNAN      BORA ENGİN     

06.11.2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA 
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ 

 

%50 TOPLANTIYA 
KATILIM 

 

Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin, belki de 
gülmeden ölürsünüz. “Victor Hugo” 

 

 

İçinde dans eden bir yıldız doğurmak için, kao-
sun olması gerekir. 

“Friedrich Nietzsche”  
 
Biraz 
Düşününce… 

 
 
 

30 KASIM SEVGİLİ HÜLYA DANDİN’İN     
KIZI BEYZA DANDİN’İN DOĞUMGÜNÜ 

V U R G U L U  G Ü N L E R İ M İ Z 

/BeylikdzRotary /beylikduzurotary.kulubu 

BEYLİKDÜZÜ ROTARY KULÜBÜ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GLOBAL COMPACT ÜYESİDİR. 


