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          UR. Başkanı 
Kalyan Banerjee 

    UR. 2440 Bölge Guvernörü 
Ahmet Gürmeriç 

2.Grup Guvernör Yardımcısı 
Coşkun Dönmez 

 

2011-2012 YÖNETİM KURULU 
 

                  Başkan 
Bülent Sezer EROL 

   Gelecek Dönem Başkanı 
Buket UMUT 

                Kulüp Sekreteri 
Didem ŞANLI 

                Sayman 
Rıdvan TÜRKÇÜ 

           Geçmiş Dönem Başkanı 
Sinan AKIN 

KOMİTE BAŞKANLARI 
Kulüp Yönetimi 
E.Murad ÇELEN 
Üyelik Komitesi 
Şakir KARAMIK 

Meslek Hizmetleri 
Şeref DOĞAN 

Toplum Hizmetleri 
Hakan OKA 

Vakıf Komitesi 
Levent YEŞİLBAĞ  

Halkla İlişkiler 
Ahmet ATALAY 

Yeni Nesiller 
Sinan AKIN 

www.cekirgerotary.org 
 

 
 

 
 

 

BAŞKAN’IN MEKTUBU 

Üye Sayımız          :   18 

Katılan Üyemiz     :  11   

Devam oranımız   : %61   
 

İlk Gelen Üyemiz  : Sinan AKIN 

Konuklarımız         : -- 

 

          

        

 

    Sevgili Rotary Ailem, 
    Fiziksel olarak yorucu ama beyinsel anlamda tam bir dinlenme sağladığım 
dokuz günlük tatil gerçekten çok güzeldi.Kaçkar’ların eteklerinde Fırtına 
Deresi’nin ana kolu üzerinde kimselerin ulaşamadığı yerlerde ‘kırmızı benekli 
alabalık’ avladım. 
Tam 40 senedir gitmediğim bir yerdi burası.Hala buralara gidebilmeyi 
başarmanın mutluluğunu yaşadım. 
     Herneyse,tatil dönüşü sendromunu atlattıktan sonra 402. toplantımızı 
otelimizde gerçekleştirdik.Katılamayan arkadaşların oranı biraz yüksekti. 
Yine de %61 oranı sevindiriciydi.  
     25 eylüle doğru zaman akıp gidiyor.Herkesin, kendisini bu organizasyondan 
sorumlu hissetmesinin çok önemi var.Şenlik bizim için dönemin en zorlu 
çalışmasıdır.Kulübümüzün vitrini gibidir.Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hep 
beraber güzel bir ortam yaratacağımıza inancım tamdır.  
    Haftaya bizlere GİD ile ilgili sunum yapacak bir konuşmacı konuğumuz olacak. 
Sevgili Can KÖSELECİ.Hem deneyimlerini anlatacak,hem de konunun ne kadar 
önemli olduğunu bizlere aktaracak.  
     Sizlerden ricam haftaya eksiksiz olarak 403. toplantımıza katılmanızdır.Bu 
misafire karşı saygımızın bir gereğidir. 
     Hepinize güzel ve başarılı bir hafta diler,sevgilerimi sunarım.  
                    Bülent Sezer Erol 
               Çekirge Rotary Kulübü 
          2011 / 2012 Dönem Başkanı 
 
 
        
 
  
      
    
 
 
 
 
 
      
      
      
       

 
 
          
  

En  iyi  bireyler, 

Kendilerinden  çok  ait  olduğu  toplumu  düşünen, 

onun  varlığının  ve  mutluluğunun  korunmasına, 

yaşamını  adayan  insanlardır. 

 

 

 

 

 

 

Aramızda Göremediklerimiz: Muharrem Seymen 
                                                      Zerrin Özgüle 
                                                      E.Murat Çelen 
                                                       Buket Umut 
                                                       Cüneyt Koçak 
                                                       Sadi Diker 
                                           
Özlediklerimiz: -- 
 
                                                                            
 
 

      Toplantı Yeri    :  Kervansaray Termal Hotel   Toplantı Saati  : 19.30 
 

 

Düşündüklerimiz, Söylediklerimiz, Yaptıklarımız; 
 GERÇEĞE UYGUN MU? 
 İLGİLİLERİN TÜMÜ IÇİN ADİL Mİ? 
 İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞLAYACAK MI? 
 İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?" 

                                                             

http://www.cekirgerotary.org/


 

 

BURSA 

ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ 
 

  Bülten No: 402                                   Tarih : 06/09/2011 

                                                               

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                          ROTARY GENÇLİK DEĞİŞİMİ 
 

      
               Rotary Gençlik Değişimi’nin iki ana türü var: 

1. Uzun süreli öğrenci değişimleri, normalde öğrencinin iki ile üç arasında evsahibi ailenin yanında  
kalacağı ve okula devam edeceği konuk ülkede bir akademik yıl sürer. 
2. Kısa süreli öğrenci değişimleri, birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebilir; onlar sık olarak,  
okulların kapalı olduğu dönemlerde gerçekleştirilip, normalde bir akademik programı kapsamamaktadırlar. 
Kısa süreli öğrenci değişimleri normalde evsahibi ülkedeki bir ailenin yanında bulunup, bu evsahibi  ailenin 
yanında kalma tecrübesini de kapsamaktadır, fakat çok sayıda ülkeden gelen öğrencileri bir araya getiren 
uluslar arası gençlik kampları şeklinde de organize edilmiş olabilir. 

             Bu tür programlar için seçilecek evsahibi aileler, Rotaryen veya Rotaryen olmayan aileler olabilir.  
       Tipik Rotary evsahibi aileleri, her şekil ve büyüklükte olabilir ve küçük çocukları, büyük çocukları  
       veya çocuksuz aileleri kapsayabilir. Rotaryen olmayan aileler için, bir öğrenciyi konuk etme tecrübenizin  
       önemli bir kısmı, Rotary’nin nasıl çalıştığını anlamanızdır. 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUTLU GÜNLERİMİZ : 12 Eylül Sevgili Esin ve Muharrem Seymen’in oğlu Orkun Seymen’in                      

doğum günü. 

 

 

 

 

 

 

GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  : 402 

Tarih/saat : 06/09/2011 Salı Akşamı – Saat : 19.30 

Yer  : Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  : Toplantı Gündemi 
 

TOPLANTI NOTLARI: Başkan “ İnsanlığı İçinizdeki Güçle Kucaklayın” dönem sloganıyla 402. toplantıyı 

açtı.Kulüp Sekreteri Sevgili Didem mutlu günlerimizi anon etti.Daha sonra dem durumu gözden geçirildi. 

      Başkan haftalık duyurularını yaptıktan sonra ana gündem konusu olan 4. Şenliğimizle ilgili son durum 

masaya yatırıldı.Sponsorların durumu,davetiyeler,standlar vs.gibi konularla ilgili Şenlik Çalışma Komitesi  

Başkanı Sevgili Gamze açıklamalarda bulundu.Geçen yılki deneyimlerini aktarmak üzere Sevgili Şakir söz 

aldı. 

     Başkan,dönem sloganıyla toplantıyı kapattı.Herkese iyi dileklerde bulundu ve teşekkür etti. 

  

      
BU HAFTA 

Toplantı No  :   403 

Tarih/saat :  13/09/2011 Salı Saat 19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  :  GİD  

   

       

Düşündüklerimiz, Söylediklerimiz, Yaptıklarımız; 
 GERÇEĞE UYGUN MU? 
 İLGİLİLERİN TÜMÜ IÇİN ADİL Mİ? 
 İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞLAYACAK MI? 
 İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?" 
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                                                              ROTARY TOPLUM BİRLİKLERİ (RCC ) 
 
            Rotary Toplum Birlikleri (RCC), toplumların uzun süreli ekonomik gelişimi ve öz yeterliliğine katılan Rotaryen 
olmayan kadın ve erkeklerin oluşturduğu bir takımdır. RCC, bir Rotary Kulübü tarafından desteklenir ve Rotaract 
ve Interact gibi, toplumun gelişimi için hizmette bir partner olarak rol alır. Ana ilkesi, toplum üyelerinin 
toplumlarındaki problemleri kişisel olarak belirlemelerini ve çözümlerini sağlamaktır. RCC’yi desteklemek (sponsor 
olmak), toplumdaki devamlı gelişim projelerini başlatmak ve yürütmek için önemli bir unsurdur.  
            RCC’ler toplumun cahillik, susuzluk, açlık, kirlilik ve yetersiz barınma gibi ihtiyaçlarının geniş bir kesimini 
karşılamak için yaratıcı ve sürekli çözümler üretirler. RCC, yerel toplumu desteklemek, ihtiyaçlarını belirlemek ve 
hizmet projesini planlamak, yürütmek, gözlemlemek ve değerlendirmek için, sponsor Rotary kulübü ile birlikte 
çalışır. Her toplumun ihtiyaçları farklıdır ama RCC üyelerini birleştiren nokta, hiçbir problemin çözülemeyecek 
kadar büyük olmadığı fikridir. 
           RCC sadece bir Rotary üyesi ülkede oluşturulabilir ve sponsor Rotary kulübü, gibi RCC aynı ülkede olmak 
zorundadır. Bu iki gereksinime bağlı olarak, RCC Rotaryen olan ve olmayanların bir toplum projesinde birlikte 
çalışabileceği herhangi bir yerde oluşturulabilir. RCC’ler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, kırsal ve 
kentsel toplumlarda aktiftirler. Bir RCC tüm bir köyü yada toplumu veya bunların içindeki daha küçük bir grubu  
kapsayabilir. Bunlar, RCC’nin kurulmasını gerektirecek, hizmet için ihtiyacın olduğu toplumlarda yaşayan ama 
üyelerinin Rotary Kulübü üyeliği için aranan özelliklerin gerekli olmadığı gruplardır. RCC’ler ve Rotaryenler 
birleşmelerini toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için beraber çalışmakta karşılıklı yarar bulurlar. RCC’nin 
toplumunuzda neler yapabileceğini düşünün: 
          1- Yerel bir okul yada kütüphanede, bir okuma-yazma merkezi veya bir eğitim grubu 
kurun 
          2- Düzenli sağlık ve diş bakımını karşılayamayan insanlar için bir klinik kurun 
          3- Değerli becerilere sahip olan işçilere yardım etmek için mesleki eğitim okulu kurun 
          4- Yerel parkları ve yolları temizlemek için takınlar organize edin. 
          Program Hedefleri 
          Her RCC, kendi özel toplum ihtiyaçlarını karşılamak için projeler geliştirmesine rağmen, tüm  
birlikler dört ana hedefi paylaşırlar: 
         1- Bireyleri, köy çevre ya da toplumlarının ilerlemesi için sorumluluk almaya 
cesaretlendirin, 
         2- Tüm yararlı mesleklerin değerini ve ayrıcalığını tanıyın, 
         3- Yaşam kalitesini arttırmak için kolektif çalışma ve öz-yardım etkinliklerini harekete 
geçirin, 
         4- Yerel kültür ve toplum kavramı dahilinde, insan potansiyelinin en yukarılara 
çıkmasının gelişimini cesaretlendirin. 
         RCC Tarihi 
         RI Direktörler Kurulu resmi olarak RCC programını 1985 yılında tanıtımına başladı. 1988 
yılında başkan M.A.T. Caparas tarafından benimsendi ve uygulamaya başlandı. RCC, 
çalışmak veya yaşadıkları yerleri geliştirmek isteyen toplum üyelerinin bir örgütü olarak 
kuruldu. 1999’a kadar RCC’ler ya Rotary Köy Birlikleri olarak ya da Rotary Toplum Hizmeti 
Birlikleri olarak belirtildi. 
        Bugün, Rotary Toplum Birlikleri programı dünya çapında olağanüstü bir gelişim göstermeye  
devam etmektedir. 275’ten fazla yeni birlik, 2005-06 Rotary yılı süresince 73 ülke ve coğrafi 
bölgede 6200’den fazla birlik üyeliği getirerek patent aldı. O zamandan beri dünya çapındaki Rotary  
kulüpleri RCC program çalışmalarıyla Rotary hizmet ruhunu genişletmektedir. 
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                                                            402.TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 
 

 

 


