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BAŞKAN’IN MEKTUBU 

Üye Sayımız          :   18 

Katılan Üyemiz     :  13   

Devam oranımız   : %72 
 

İlk Gelen Üyemiz  : Levent Yeşilbağ 

Konuklarımız         : Can Köseleci 

 

          

        

 

     Sevgili Rotary Ailem, 
     Dönemimizin ilk’ konuşmacı konuklu ‘ toplantısını yaptık.Sevgili Can Köseleci 
çok güzel bir sunumla bizleri GİD konusunda aydınlattı,aynı zamanda keyifli bir 
sohbet ortamı oluşturdu.Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. 
      4.Çekirge Rotary&Rotaract&Interact Şenliğimiz’e çok az zaman kaldı.Şenlik 
bittikten sonra artık çalışma alanımız farklılaşacak.Konuşmacı sayıları 
artacak,toplum birliklerimizle ilgili çalışmalara daha çok yoğunlaşacağız.Okuma 
yazma kursları ve meslek kursları çalışmalarını devreye sokacağız. 
      Biliyorsunuz kasım ayında Guvernör ziyaretimiz var.Ekim ayında Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri için çalışmalarımız olacak.Kısacası şenlik sonrası da yoğun 
çalışmalarımız devam edecek. 
       Şenlik sonrası üzerinde duracağımız en önemli konu, ana projemiz olan 
SERMER’ dir.Şu anda bir tanıtım CD ‘si hazırlanıyor.İnşaatın en son durumunu 
da yansıtacak şekilde hazırlanıyor.Tamamlanınca, birlikte izleyip, eksikler varsa 
düzeltme imkanımız olacak.Bu CD tamamlanınca oda tefrişatı için sponsor 
bulma kampanyası başlatacağız.Odalar için bu şekilde kaynak sağlamamız 
gerekiyor.Bunu da hep birlikte başaracağımızdan eminim. 
       Sizleri “İçimizdeki Sevginin Gücüyle Kucaklıyorum”,iyi haftalar diliyorum. 
 
                    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:  Engin Ulgur 
                                                      Rıdvan Türkçü 
                                                      Hakan Oka 

 
                                    
                                                        
                                         
Özlediklerimiz                       :  Buket Umut 
                                                    Cüneyt Koçak 
 
                                                                            
 
 

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/
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                                                                      ROTARY’NİN ÇARKLI AMBLEMİ 
  
 

                    Rotary‟nin ilk günlerinden beri kullanıla gelen tek sembolü bir „ÇARK‟ olmuştur.  
            Bu çarkın ilk çizimi Chicago’lu bir Rotaryen olan Montague Bear tarafından yapılmıştır. Mesleği  
            oymacılık olan Montague’nün yaptığı ilk çizim, etrafında toz ve hareket olduğunu gösteren birkaç 

 çizgisi olan basit bir vagon tekerleği idi. Bu çizimdeki “Çark”, “uygarlık ve hareket” anlamını taşıyordu. 
             Kurulan ilk Rotary kulüplerinin çoğunun kullandığı başlıklı yazı kağıtlarında ve yayınlarında  
            değişik biçimlerde vagon tekerleği vardı. Sonunda, 1922 yılında sadece Rotaryenler’in sembolü  
            olacak tek bir çark şeklinin benimsenmesine karar verildi. Böylece, 1923 yılında 24 adet  
            dişli ve altı adet tekerlek parmağı olan bugünkü çark, Uluslararası Rotary tarafından benimsendi. 
            Ancak, bir değişiklik de daha sonradan yapıldı. Bir kısım mühendisler, herhangi bir çarkın 
            dönebilmesi ve iş yapabilmesi için çark merkezinin ortasında “kama yuvası” bulunması  
            gerektiğini; bu olmadığı takdirde çark ve dişlerin ana şafttan güç alamıyacağını belirttiler. 
             Bunun üzerine, 1923 yılında bu çark göbeğine bir de kama yuvası eklendi ve böylece son şeklini  
             alarak Uluslararası Rotary‟nin amblemi resmen benimsenmiş ve kabul edilmiş oldu. 
 

 
 
 
 
 

 

 

MUTLU GÜNLERİMİZ : * 21 Eylül İlter-Bülent çiftinin 26.evlilik yıldönümü 

                                         * 25  Eylül Emel-Rıdvan kızı Deniz’in doğum günü 

 

 

 

 

 

GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  : 403 

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

Yer  : Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  : GİD 
 

TOPLANTI NOTLARI: Başkan “ İnsanlığı İçinizdeki Güçle Kucaklayın” dönem sloganıyla 403. toplantıyı 

açtı.Mazeret bildirerek gelemeyenleri anons ettikten sonra konuşmacı konuğu tanıttı.Daha sonra mutlu 

günlerimizi açıklamak üzere Sevgili Didem kürsüye geldi. 

   Başkan duyurularını yaptıktan sonra,Sevgili Gamze’yi, şenlik çalışmaları ile ilgili son durumu açıklamak 

üzere kürsüye davet etti.Daha sonra Sevgili Can Köseleci,sunumunu yapmak üzere kürsüye geldi.Kısaca 

özgeçmişini anlattı.Çok güzel bir sunumdan sonra Başkan, gecenin anısına ona, kulüp bayrağımızı verdi ve 

teşekkür etti.Toplantı dönem sloganıyla kapatıldı. 

  

      BU HAFTA 

Toplantı No  :   404 

Tarih/saat :  25/09/2011 Pazar, Saat :10.00 

Yer  :  Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  :  4.ÇekirgeRotary&Rotaract&Interact Şenliği 

   

       

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 YARININ LİDERLERİNİ ARIYOR PROGRAMLARI   
        Rotary Yarının Liderlerini Arıyor (RYLA),14-30 yaş arası geçler için düzenlenen yoğun bir eğitim programıdır. 
Yetenekli gençler, tüm masrafları Rotary Kulüpleri tarafından karşılanarak ,genellikle 3-10 gün süreli, başarılarını 
kanıtlamış Rotaryenler tarafından organize edilen ve yürütülen bu seminer,kamp ya da grup çalışmalarına 
katılırlar. Uluslararası Rotary tarafından 1971 yılında onaylanan RYLA ,genç insanlara,insan ilişkileri ve profesyonel 
sorumluluğu tartışma ,liderlik ve iletişim becerilerini geliştirme,eğlenirken ve yeni arkadaşlıklar kurarken 
Rotaryenlerle tanışma fırsatı veriyor. Yeni jenerasyon üyeleri için,RYLA, becerilerini geliştirme ve akran ve 
büyüklerle uygun konularda tartışma fırsatı veriyor.; Roteryenler için RYLA,liderleri geliştirmeye yardımcı olma, 
tecrübelerini paylaşma ve jenerasyonlar arasında köprü olma şansı vermektedir. 
       HEDEFLER 
      Tüm RYLA programları şu hedefleri paylaşıyor: 
1- Rotary’nin gençlere saygısını ve ilgisini göstermek 
2- Seçilmiş gençlik liderleri ve potansiyel liderlere etkili bir eğitim deneyimi kazandırmak 
3- Gençlerin yardımıyla,gençlere liderlik için cesaret vermek 
4- Kendi topluluklarına hizmet eden genç insanları toplumda öne çıkarmak, onları ödüllendirmek 
     NEDEN BİR RYLA ORGANİZE EDİLMELİ? 
     RYLA kuruldu çünkü Roteryenler, gençliğin potansiyelini ve genç liderliğe yatırım yapmanın önemini biliyor. 
Genç insanların potansiyelinin farkına varma, toplumda Rotary kulübünün imajını geliştirmekte ve genç insanlarla 
yetişkinler arasında ilişki yaratması açısından önemlidir. 
     RYLA program katılımcılarına şu imkanları veriyor: 
1- Liderlik becerilerini geliştirme 
2- Özgüveni yükseltme 
3- Çeşitli konularla ve insanlarla karşı karşıya gelme 
4- Yeni arkadaşlıklar kurma 
5- Kariyer bilgisi ve yetenekleri kazanma 
6- Toplum liderleri ve danışmanlarıyla tanışmak 
    RYLA katılımcıları ayrıca,liderlerin temel unsur olarak gördükleri etik davranış,karakter bütünlüğü ve topluma 
hizmet bağlılığı gibi bazı değerleri tanımaktadırlar. Rotary’nin benzer bazı değerleri, Rotary’i gençliğe yönelen 
diğer programlardan ayırmaktadır. 
1- Rotary’nin etik ve topluma bağlılık ilkesi RYLA’nın da temel prensibidir. 
2- Rotary dünya çapında perspektife sahip uluslararası bir örgüttür. 

3- Rotary’nin gençliğe olan bağlılığı RYLA’dan ibaret değildir. Interact,Rotaract,Gençlik Değişimi,Elçilik Bursları ve 
Grup İnceleme Değişimi de genç liderlerin gelişimini sağlamaktadır. 
4- Rotaryenlar yetenekli insanlardan oluşmaktadır. Kulüp üyeleri RYLA programlarını düzenleyecek uzmanlığa, 
katılımcıları seçecek ve genç insanlarla temasa geçecek tecrübeye sahipler. 
5- Toplum liderleri olarak Rotaryenler,değerli kişilerle temasa geçebilirler ve onlardan konuşmacı veya RYLA 
çalışanı olarak yardımda bulunmalarını isteyebilirler. 
    Rotaryenler ayrıca başka türlü gençlik programı için kullanılamayacak fon ve araçgereçleri kullanma imkânına 
sahipler. 
     RYLA programı, bir kulüp ya da bölgenin toplumu için yapacağı en yararlı aktivitelerden biridir. RYLA 
programı,Roteryenlere toplumlarında ve diğer toplumlarda hizmet vermek isteyen genç bayan ve erkeklere 
danışmanlık yapmak fırsatı veriyor. Roteryenler ayrıca profesyonel ve toplum lideri olma konusunda yolun 
başında olan genç katılımcılara kaynak olmaktadırlar. RYLA programı Rotary bölgesine yeni bir enerji kazandıracak, 
hizmet fikrini yayacak,ve geleceğin Rotaryenlerini geliştirme imkanı verecektir. 

 
  
 

 
                                                             
 

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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                                                                 403.TOPLANTIMIZDAN GÖRÜNTÜLER 
 


