
 

Sevgili Dostlarım, 

 

Her geçen gün heyecanım daha da artıyor. Aklımda sürekli daha 
çok ne yapabiliriz, nasıl daha fazla insana dokunabiliriz sorusu..  

Geçen haftaki toplantımızda kulübümüzün ve bölgemizin duayen-
lerinden geçmiş dönem guvernör yardımcımız sevgili Hasan Ali 
Gündüz başkanım, bizlere eşsiz rotary deneyimlerini anlattı. Her 
birimiz oldukça etkilendik.. Ve eminim her dönemde olduğu gibi, 
bu dönemde de insanlığa neler katabileceğimizi tekrar tekrar dü-
şündük. 

Dönemimizde her birlikte “mutlu olmanın” ilk önceliğimiz olduğu-
nu sürekli vurguluyorum. Ve şükür ki, sürekli mutlu haberler alı-
yoruz. Kulübümüzden sevgili Naz Merve Atıcı ve sevgili Hülya 
Dandin, gelecek dönem bölgede görevli olarak seçildiler. Kendile-
ri ile gurur duyuyoruz.. 

Ocakbaşı.. 27 Ekim’de dönemimizin ilk ocakbaşı organizasyonunu 
sevgili Hülya Dandin gerçekleştirdi. Ailece misafirperverlikleri ve 
güleryüzleri ile yine tüm dostlarımızın gönüllerini fethettiler. Ayrı-
ca Sevgili Arzu Aytaç başkanım ile birlikte, ritüellerimize uygun 
olarak rotary bilgilerimizi dostlarımız ve eşleri ile paylaştık. Eşle-
rimizin beklentilerini dinledik, notlarımızı aldık.. Bizlere yapabile-
ceğimiz sürprizlerimiz için ilham kaynağı oldular :) 

Her zamanki gibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, 
tören alanında yerimizi alarak, çelenk koyduk ve kulübümüzü bu 
eşsiz ve güzide günde temsil ettik..  

Her birimiz iş sahibi ve mesleğinde önder kişileriz. Bu sebeple 
de, günümüzün en popüler konularından biri olan “konkordato” 
kurumunu hep birlikte derinlemesine işlemek istedik. Bugün ara-
mızda bulunan konuşmacı konuğumuz Zeki Özkan, bizlere ayrın-
tılarıyla konkordato konusunu anlatacak. Kendisine emekleri için 
şimdiden teşekkür ediyorum. 

 

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 HAFTALARDAN... 

23 EKİM VE 27 EKİM TARİHLİ TOPLANTILARIMIZDAN 

BÖLGEDEN HABERLER 

Geçen haftaki toplantımızda, geçmiş dönem başkanlarımızdan sevgili Hasan Ali Gündüz, bizlerle eşsiz 
rotary deneyimlerini paylaşarak, farkındalığımızı daha da arttırdı. Kendisine bir kez daha teşekkür 
ederim. 

27 Ekim’de gelecek dönem başkanımız sevgili Hülya Dandin’in evinde, dönemimizin ilk ocakbaşı 
programını gerçekleştirdik. Güleryüzlülükleri, emekleri ve misafirverlikleri için minnetlerimi sunuyo-
rum. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda, bölgemizde düzenlenen kutlama programında, Sevgili sekrete-
rim Okhan Belhan ve sevgili Gönül Kozan, çelenk sunma törenine katılarak kulübümüzü en iyi şekilde 
temsil ettiler. 

 Zihinsel Engelli Gençlerimize Hep Birlikte 
Destek Olalım 

Değerli Dostlarım, 

 

Ataköy Rotary Kulübü olarak, İstanbul Zihinsel Engelliler 

için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ile süreklilik hedefleyen 

bir kaynak yaratma projesini hayata geçiriyoruz… 

 

Vakıf atölyelerinde Zihinsel Engelli Gençler tarafından, 

her biri ayrı el emeği ile renklendirilmiş Zeytinyağı şişeleri 

satışa sunuldu… 

 

Proje ortağımız DİZEM markasıdır ve her şişe organik 

zeytinyağı içermektedir. Proje geliri İZEV yararına kullanı-

lacaktır… 

 

Sizler de, birim fiyatı 60 TL olan bir şişe zeytinyağı alarak, 

Zihinsel Engelli gençlerimize destek verebilirsiniz… 

 

SİPARİŞ İÇİN / uygarazak@tacticretail.com  mail atabilir 

yada 0533 5430908 - 0555 2115172 den ulaşabilirsiniz… 

 

Uygar AZAK 

Ataköy Rotary Kulübü 

2018-2019 Dönem Başkanı 

 Polio Günü Mesajı  
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ROTARY BİLGİLERİ 

ROTARY’DE SEÇİMLER ÖNCESİ YAPILAN TANITIM ÇALIŞMALARI İÇİN BİR SINIRLAMA VAR 

MIDIR? 

Evet. UR’nin ö nemli kurallarından biri de, seçimler sırasında u yelerine kampanya yasa-

ğ ı ğetirmesidir. Bu madde şö yledir; “Hiçbir Rotaryen, Uluslararası Rotary’de, herhangi 

bir yere seçilmek amacıyla kampanya yapamaz, oy isteyemez ve propaganda da buluna-

maz”. 

Bu hu ku m, Bö lğe Guvernö rlu ğ u , UR Yö netim Kurulu u yeliğ i, UR Başkanlığ ı ve seçimle iş 

başına ğelinen kömite u yelikleri seçimlerini kapsamaktadır. Keza, Rötary, bir aday tara-

fından ya da önun adına birileri tarafından pröpağanda adına sö ylemde bulunulmasını, 

yayın ya da ğö rsel-işitsel malzeme sirku le edilmesini de yasaklamaktadır. Bir Rötaryen, 

sö z könusu Rötary kademelerinden birisi için aday ölduğ unu açıkladıktan sönra, prö-

pağanda niteliğ inde yörumlanabilecek her tu rlu  sö ylem ve tanıtım etkinliklerinden sa-

kınmalıdır. Adaylara yö nelik ölarak kulu plere yö nlendirilecek ölan yeğane bilği, UR Ge-

nel Sekreterliğ i’nden aktarılan bilği ölmalıdır. 

Bö lğe Guvernö rlu ğ u  ya da UR Yö netim Kurulu u yeliğ i ğibi herhanği bir seçim kademe-

sine aday ölan bir Rötaryen, diğ er adaylara ğayri adil ğelebilecek davranış ve hareket-

lerden sakınmalıdır. Rötary’de yayğın bir inanç ödur ki: Bir Rötaryen’in ğeçmişte yap-

mış ölduğ u hizmetlerin niteliğ i, aday ölduğ u makam için uyğunluğ unun sömut bir ğö s-

terğesidir. 

 

ROTARY BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜDÜR? YARDIM AMAÇLI KURULUŞLARDAN FARKI 

NEDİR? 

Çağ daş demökrasiler ğu cu nu  katılımcı bireylerden alır. Bireyler, her şeyi devlet ve yerel 

yö netimlerden beklemeden, u lkeleri ve insanları için kalıcı hizmetler örtaya köyarlar.  

U lkelerinin sörunlarına sahip çıkar, bu amaç için hizmet verenlere destek ölur, önları 

ğu çlendirir, cesaretlendirirler. Ancak tu m bunlar, bireyin tek başına hareketiyle değ il, 

aynı u lku yle dönanmış ğö nu llu  kişilerle bir araya ğelen “sivil töplum ö rğu tleri” ile 

mu mku ndu r. Sivil töplum ö rğu tleri hizmet verecek, töpluma yö n ğö sterecek, biliçlendi-

recek ve ö ncu  ölacaktır. 

Rötary de bu kuruluşlardan birisidir. Hem de du nyada ve u lkemizde en yayğın ve en 

ğu çlu  ölanıdır. İ nsanları birbirlerine yakınlaştırarak evrensel barışa katkı sağ layan bir 

kuruluştur. Rötary, bir yardım derneğ i” ya da döstlar töpluluğ u değ ildir. Rötary’nin hiz-

met anlayışında, salt maddi yardım yöktur. U zerine eğ ildiğ i sörunlara, ğeçici değ il, kalı-

cı ve ğiderek kurumsallaşan çö zu mler u retir. 



TOPLANTI YERİ 

KAYA İSTANBUL FAIR & CONVENTION 

BEYLİKDÜZÜ 

TOPLANTI GÜNÜ    :  SALI / 19:30 

www.beylikduzurotary.org 

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 
 
 

KULÜP YÖNETİMİ KOM. BŞK. 
RTN. CEYLAN KAVLAK 
 
 

HALKLA İLİŞKİLER KOM. 
BŞK. 
RTN. İLKER BEYHAN 
 
BÜLTEN SORUMLUSU 
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        BORA ENGİN   

 

CAN GÖKSEVEN        ARZU AYTAÇ 

23.10.2018 TARİHLİ TOPLANTIMIZDA 
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ 

 

%71 TOPLANTIYA 
KATILIM 

‘Denge mükemmel sonuçlar verir.’ Böyle bir şey yoktur. Bu yanlış bir bek-
lentidir.. Hayatınızda öncelikleriniz ve katmanlarınız olacaktır, bunları nasıl 

bütünleştirdiğiniz ise gerçek mutluluğu bulmanın yoludur. “Denise Morri-
son” 

                      Dünyanın düşleyenlere de ihtiyacı var, yapanlara da. Ama 
düşlediğini yapanlara daha çok ihtiyacı var.. “Sarah Ban Breathnach” 

 

Gerçek yeteneğinizi göstermek daima, bir anlamda, yeteneğinizin sınırları-
nı zorlayarak, ötesine gidebilmektedir. 

Cüret etmek, araştırmak, yaratmak; işte an-
cak böyle bir anda yeni yetenekler ortaya çı-

kar,  keşfedilir ve hayata geçirilir. “Simone De 
Beauvoir”  

 
Biraz 
Düşününce… 

 
 
 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 
 

29 EKİM CAN GÖKSEVEN’İN EŞİ SEVGİLİ 
FİRDEVS’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. 


