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BAŞKAN’IN MEKTUBU 

Üye Sayımız          :   18 

Katılan Üyemiz     :  14 üye ve eşlerimiz 

Devam oranımız   : %77 
 

İlk Gelen Üyemiz  :  Didem Şanlı 

Konuklarımız         : Yeni Üye Adaylarımız 

                 Ayşegül Gültekin, Alp Gurbet 

                Muharrem Şenocak,Yeşim Şenol 

                                     

 

 

 

          

        

 

  Sevgili Rotary Ailem, 
  Dönemimizin ilk konuşmacı konuğununda yer aldığı 407. toplantımızı eşlerimiz 
ve yeni üye adaylarımızın  katılımıyla gerçekleştirdik.Prof.Dr.Suna Taneli 
gerçekten bizlere değerli bilgiler aktardı. 
   Ekim ayını da sonlandırmak üzereyiz.Zaman o kadar hızlı akıp gidiyor 
ki.Önümüzde ise yapılacak çok iş var.Cumhuriyet Bayramı,10 Kasım,Kızılaya Kan  
Bağışı ,1 Kasım ortak toplantı,15 Kasım Rotary Eylem Birliği Bölge Başkanı Erhan 
Gökdağ’ın ziyareti,28 Kasım Guvernör ziyareti ve daha birçok şeyi bir-birbuçuk 
aya sığdırmamız gerekiyor. 
   Tüm bunları dayanışma içinde yardımlaşarak yapmalıyız.Özellikle komite 
başkanlarımdan Guvernör ziyareti ile ilgili olarak hazırlık yapmalarını rica 
ediyorum.Şimdiye kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili 
sunum hazırlamaları gerekmektedir.Konularla ilgili fotoğrafları ben iletirim. 
    Eşlerimizin yoğun bir tiyatro çalışmaları devam ediyor.Onları 
kutluyorum.Büyük bir özveriyle çalışıyorlar.Maddi getirisinin yanında, kültürel 
bir etkinliğe imza atmış olacaklar.  
     408. toplantımıza üye adaylarımızı çağırmayalım diye düşünüyorum.Uzun 
zamandır birikmiş özel konular var.Bunların,yeni üye adaylarının olduğu 
ortamda konuşulmasının uygun olmayacağı açık bir gerçek. 
      Güzel bir hafta dileğiyle… 
 
                    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. 

 

 

 

 

 

 

 Göremediklerimiz: Şakir Karamık 
         Muharrem Seymen 

 E.Murat Çelen 
 

  Özlediklerimiz       : 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 DOSTLUK MÜBADELE PROGRAMI 
          İlginç bir Rotary faaliyeti ve Rotary Dostluk programıdır.1981 yılında New Horizons - Yeni Ufuklar 
komitesi tarafından ilk olarak tavsiye edilen bu faaliyet Roteryenler ve eşlerinin dünyanın bir başka 
ülkesindeki bir rotaryen ailesini ziyaret etmesini teşvik eder ve programlar. Bu karşılıklı ziyaretler ya 
kulüpten kulübe yada bölgeden bölgeye ziyaret esasına dayalı olarak programlanır. Esas fikir birkaç 
Rotaryen ailenin bir başka ülkeye Rotary Dostluk Değişim ile gönderilmesidir. Sonradan aynı ziyaret karşı 
taraftan yapılarak ziyaret iade edilmiş ve mübadele(değişim) yapılmış olur.Önce başarılı bir iki 
deneyimden sonra bu Rotary dostluk mübadele programı yerleşmiş ve artık devamlı olarak uygulanan bir 
Rotary Programı olarak kabul edilmiştir. 
     Rotary Mübadelesi Programı genellikle Rotary Vakfının grup çalışması mübadele pogramı ile 
karşılaştırılır ve birbirine benzetilir ise de aradaki fark,burada Rotaryen çiftlerin ülke içi deneyimlerindeki 
tüm giderlerinin kendileri tarafından karşılanmasıdır. Bu öyle bir programdır ki başka hiç bir kuruluş 
tarafından taklit edilemez. Çünkü Rotaryenler diğer Rotaryenleri Dostluk sevgisi ile kucaklar ve dostlara 
kapılar her zaman açık tutulur. 
     Dostluk ve olağanüstü bir tatil düşleyen Rotaryenler Rotary Dostluk Mübadalesi programı hakkında 
daha fazla bilgi isteyip almalıdırlar. Umulmadık bir Rotary dünyası sizi bekliyor olabilir. 
                      
 
 
 
 
 

 

MUTLU GÜNLERİMİZ :  * 13 Ekim Gamze-Çetin Çelikkaya çiftinin evlilik yıldönümü  

                            * 14 Ekim Gülçin-Şeref Doğan’ın oğlu Anıl’ın doğum günü 

 

     

 

     

 

                                          *  

 

 

 

 

 

GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  :  407 

Tarih/saat :  14/10/2011  Salı 19.30 

Yer  :  Divan Otel 

Konusu  :  Konuşmacı konuk 
 

TOPLANTI NOTLARI: Toplantı dönem sloganıyla açıldı.Mutlu günlerimiz ve yeni üye adaylarımız anons   

edildi.Konuşmacı konuğumuz Prof.Dr.Suna Taneli’yi anons edildi. Başkan,duyurularını yaptıktan sonra 

önümüzdeki günler için neler yapılacağı konuşuldu.Rotaract Başkanımız Burçak ‘ın annesi Necla Yelkenkaya tablo 

bağışı ve onları nasıl satmamız gerektiği konusunda bilgi verdi.Gelirini SERMER Projemiz’e bağışlayacağını bildirdi. 

Daha sonra konuşmacı konuğumuz kürsüye davet edildi.Konuşmacımız ’Ergenlerle İletişim ve İnternet Bağımlılığı’ 

ile ilgili oldukça geniş ve çok değerli bilgiler verdi. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Suna Taneli, ergenlik dönemindeki 

gençler için ruh sağlığı açısından büyük bir risk kaynağı olan ‘internet bağımlılığı’ konusunda da bilgi verdi.Başkan  

gecenin anısına Prof.Dr.Suna Taneli’ye bir teşekkür belgesi verdi ve dönem sloganıyla toplantıyı kapattı. 

 

      BU HAFTA 

Toplantı No  :   408 

Tarih/saat :  18/10/2011 Cuma, Saat :19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Otel 

Konusu  :  Normal gündem   

       

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’DE BAŞKAN SEÇİMİ 
       Her yıl, Uluslararası Rotary’yi dünya çaşında temsil edecek başkanlığa seçin bir Rotaryen 
başkan olarak seçilir. Bu başkanlık seçiminin ön çalışmaları iki yıl öncesinden başlatılar. Once 
dünyanın tüm bölgelerinden seçilen 15 kişilik bir aday gösterme komitesi saptanır. Aday gösterme 
komitesinin seçebileceği bir adayın daha önce Uluslararası Rotary’nin Yönetim kurulunda çalışmış 
olması, çok geniş bir Rotary deneyiminin bulunması ve dünyadaki Rotary liderleriyle çok yakın 
ilişkilerinin bulunması gereklidir. 
    Aday gösterme komitesi, Uluslararası Rotary’nin eski yöneticilerinin herhangi birini başkan adayı 
olarak gösterebilir. Ancak aday gösterme komitesinin üyeleri ve o sırada görev yapmakta olan 
yöneticileri başkanlığa aday olarak seçilemezler. Rotary kulüplerinden herhangi biri eski 
Uluslararası Rotary yöneticilerinden başkan adayı olarak komiteye önerebilir. 
Eylül ayında bu komite biraraya gelir ve aralarında görüşerek başkanlık için aday gösterilecek 
Rotaryeni seçmek için gerekli çalışmaları yaparlar. Bu komitenin tesbit ederek aday seçeceği kişinin 
adı tüm Rotary kulüplerine bildirilir. Aralık 1 tarihine kadar herhangi bir Rotary kulübü yeni bir aday 
teklif etme hakkına sahiptir. Ancak yapılacak bu aday önerisinin geçerli olabilmesi dünyadaki tüm 
Rotary kulüplerinin yüzde biri oranında, yani 250 kadar kulübün aynı adayı desteklemesi gereklidir. 
Böyle bir durumun oluşması halinde seçim için postayla oy istenir ve bunların sayımı yapılır. Eğer 
kulüplerden başka bir aday önerisi yok ise, aday gösterme komitesinin önerdiği başkan adayı, 
başkan adayı olarak ilan edilir. Bu noktadan sonra, bu şekilde tesbit edilmiş olan Rotaryen başkan 
ve eşi bir yıldan fazla bir süre bu başkanlık için hazırlık yaparak geçirir ve kendi dönem başlama 
tarihi geldiğinde tüm dünyaya Rotaryanlerin başkanı olarak Uluslararası Başkan sıfatıyla 
Rotaryenlere hizmet verır. 

                                                           DÜNYA DOSTLUK FAALİYETLERİ 
      Rotary’nin çok geniş dünyasında çeşitli ırk ve milliyete mensup Rotaryenlerin aynı hobileri, aynı 
uğraşları veya aynı rekreasyon faaliyetlerden hoşlandıkları çok sık görülmüştür.İşte aynı uğraş; hobi veya 
eğlenceden zevk alan ve aynı ilgi alanında odaklaşan Rotaryenlerin biraraya gelerek gruplar oluşturması 
teşvik edilir. Bu şekilde kurulan gruplara verilen ad “World Fellowship Activities/ lnternational 
Fellowships” yani, “Dünya Dostluk Faaliyetleri/Uluslararası Dostluk”tur; ve amacı dostluğu arttırmak 
özel, zamanlarda yapılan uğraş ve eğlence - dinlence deneyimlerini birlikte paylaşmaktır. 
Dünya Dostluk Faaliyetleri konusunda öncü olan dostluk grubu Uluslararası Golf Dostluk grubudur. Bu 
grup, son 26 yıl içerisinde her yıl bir başka ülkenin değişik şehirlerinde toplanmakta ve golf turnuvası 
tertiplemektedirler. Bu gibi dostluk grupları kendi faaliyetlerini tanıtmak ve promosyonunu yapmak 
amacıyla yıllık uluslararası konvansiyonlarda özel pavyonlar veya renkli köşeler kurarak tanıtım yapmakta 
ve bu şekilde faaliyetlerini genişletip yeni dostlar edinmektedirler. 
     Dünya Dostluk Faaliyetleri arasında en tutulan ve tanınan dallar: Pilotluk, amatör radyoculuk, pul 
kolleksiyonculuğu, müzik, yatçılık, karavancılık, kayak, tenis ve gezi gruplarıdır. Daha değişik amaçlı 
dostluk grupları arasında ise soy bilim(genealogy),eğlence araçları, buz hokeyi (curling), ağaç dikme, 
buharlı tren yolculuğu, kaset kayıt ve dolaşma gibi grupları sayabiliriz. Esperanto Dünya Dostluk gurubu 
tüm dünya üzerinde bir tek dil konuşmaya özenenlerin meydana getirdiği bir dostluk grubudur. Yine 
bunlardan başka, avcılık, balıkçılık, satranç, koşma, sağlık sporu ve eski para kolleksiyonculuğu gibi 
gruplar kurulmuştur. Bu kulüplerin birçoğu kendi üyelerine dağıttıkları yayınlar veya haber bültenleriyle 
aralarında iletişim kurarlar. Dünya Dostluk Faaliyetlerine her Rotaryen katılabilir; yeter ki kendi ilgi 
alanında bir dal bulabilsin. Bu gibi dostluk gruplarına katılmakla Rotaryenler dünyanın dört bir yanında 
dostlar ve hoşnut olacakları bir eğlence faaliyeti bulma imkanına kavuşmuş olurlar. 
 
 
 

 

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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