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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  :  Buket Umut 

Konuklarımız         : - 

 

                                     

 

 

 

          

        

 

     
  Sevgili Rotary Ailem, 
  Bu toplantımızda özellikle yeni üye adaylarımız ile ilgili konuşur ve 
değerlendirmeler yaparız diye düşünmüştüm ama hem konuların uzaması 
hemde katılımın yeterli olmayışı nedeniyle bunu yapamadık. 
  28 kasımda Guvernör Ziyareti’ne kadar üye alma işlemlerini bitirmemiz 
gerekiyor.Üyelik Komitesi şimdiden programı hazırlamaya başlamalıdır.Beş 
üye adayımızdan acaba hangisini veya hangilerini üyeliğe kabul edeceğiz.Zor 
bir seçim olacağı kesin ama en uygun olan kararı vereceğimize inanıyorum.  
  Ayrıca yine Guvernör Ziyareti’ne kadar, Meslek Hizmet Ödülü adayımızı 
belirlememiz lazım.Herkes lütfen bu konuda araştırma yapsın,kafa yorsun. 
   Bir sonraki toplantımızı Sevgili Ahmet Atalay’ın işyerinde yapmayı 
düşünüyorum.Ondan sonraki toplantımız Altınceylan’da ortak toplantı 
şeklinde olacak.Hindistan’lı yedi aileyi Bursa kulüpleri ağırlayacak ve onlarla 
birlikte toplanılacak.Kendi ülkelerini ve kültürlerini bizlere 
anlatacaklar.Herhalde güzel bir akşam yaşayacağız.Herkesin katılmasını 
bekliyorum. 
    Önümüzdeki pazar günü çatı ustaları ve demirci Kozbudaklar’a gidecek.Ben 
ve İlter’de malzemeleri alıp gitmeyi düşünüyoruz.Okul tabelası yapıldı hazır 
bekliyor.Kitaplar,panolar hazırlanıyor.Bu haftasonu okulla ilgili çoğu işlerimizi 
bitireceğimizi düşünüyorum. 
    Sağlıklı, güzel günler dilerim.. 
 
                    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 
E.Murat Çelen 

 Levent Yeşilbağ 
                                   Engin Ülgür 

Rıdvan Türkçü 
    Gamze Çelikkaya 

 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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                                                                               YASAMA KONSEYİ 
      Rotary’nın ilk kurulduğu yıllarda Uluslararası Rotary’nin ana tüzüğü ve diğer yasal hükümleri 
üzerindeki görüşmeler ve değişiklik teklifleri müzakeleri ile bunların oylanarak kabulu işleri, hep yıllık 
konvansiyonlarda yapılırdı. Yıllık konvansiyon toplantılarına iştirak eden kulüp üyeleri giderek çok 
artınca, her konunun bu yıllık toplantıda açıkca görüşülmesi ve tartışılıp oylanması giderek zor olmaya 
başladı. Bunun sonucu olarak 1924 yılında, yasallaşması istenen her tüzük veya yasa değişikliğini 
müzakere edip teklifleri inceleme için hukuk alt komisyonu işlevi görecek bir danışma kurulu oluşturuldu 
ve bu kurula Yasama Konseyi adı verildi. 
     Sonunda, 1970 Atlanta konvansiyonunda oluşturulmuş olan bu Yasama Konseyi’nin doğrudan 

Rotary’nin yasama veya parlementosunun bir uzvu olarak faaliyet göstermesi esası benimsendi. Konsey 

üyeleri her Rotary Bölgesi’nden bir delege ve bunun dışında gereği kadar dışarıdan yardımcı büro 

personelinden oluşmaktadır. Bu konseyin her üç yılda bir defa olmak üzere, Rotary konvansiyon 

toplantılarından başka bir zamanda toplanarak çalışmalarını yürütmesine karar verildi.Bu konsey, Rotary 

ile ilgili anatüzük, ve diğer yasal hükümlerin değiştirilmesine ilişkin tüm teklifleri incelemek, kanun 

maddeleri ve tüzük hükümleri hazırlamak ve Rotary politikası ve usulleri için önerilen değişiklikleri 

kararlaştırıp yasallaştırmak gibi görevleri yürütmekten sorumludur.   Teklifler herhangi bir Rotary kulübü 

tarafından yapılabileceği gibi, bir bölge tarafından veya Uluslararası Rotary yönetim kurulu tarafından da 

yapılabilir. Konsey kararları kesinleşmeden önce dünyadaki tüm Rotary kulüpleri tarafından yeniden 

gözden geçirilebilir. Konseyin vermiş olduğu kararlar üye kulüplerin en az yüzde 10’u tarafından kabul 

edilmeyip itiraz edilir ise, o yasa maddesi yürürlüğe girmeden iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen 

yasal hükümler bir sonraki konvansiyonda son şekli verilmek üzere görüşülüp müzakere edilir. 

 

MUTLU GÜNLERİMİZ :  * 28 Ekim Figen-Sinan Akın çiftinin evlilik yıldönümü  

                            * 29 Ekim Gülçin Doğan’ın doğum günü 
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GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  :  408 

Tarih/saat :  18/10/2011  Salı 19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Otel 

Konusu  :  Normal gündem 

TOPLANTI NOTLARI:Başkan,”İnsanlığı İçinizdeki Güçle Kucaklayın” dönem sloganıyla toplantıyı açtı.Mutlu günler 

okunduktan sonra duyurular yapıldı.Bursiyerlerimizin durumu ve ödemelerle ilgili konular konuşuldu.En az bir 

bursiyerimizin RYLA’ya gönderilmesi gerektiği konuşuldu.Önemli günler ile ilgili açıklamalar yapıldı.Daha sonra 

önümüzde yapmamız gereken etkinliklerle ilgili konuşmalar yapıldı.Meslek Hizmet Ödülü adaylarını belirlememiz  

gerektiği ve kasım ayı içinde bunu çözmemiz gerektiği üzerinde duruldu.Özellikle bu ödülü ‘Guvernör Ziyareti’ 

sırasında verilmesinin daha şık olacağı üzerinde duruldu.Anıt Kabir ziyareti ile ilgili hazırlıklar konuşuldu.Bunun 

için ortak kulüplerin olması gerektiği vurgulandı.Hindistan’dan gelen konuklar ile ilgili konular konuşuldu. 

Ortak bir toplantı düzenleyerek onları ağırlamanın daha etkili olacağı konuşuldu.Daha sonra başkan,dönem 

sloganıyla toplantıyı kapattı. 

 
 

      
BU HAFTA 

Toplantı No  :   409 

Tarih/saat :  25/10/2011 salı, Saat :19.00 

Yer  :  Ahmet Atalay İşyeri 

Konusu  :  Normal gündem   
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                                   YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR 
 
                                   Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:  

                                      Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi  

                                      Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten  

                                      Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği  

 

                                      İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne  

                                      Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa  

                                      Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır  

                                      Kopmaz kökler salmaktır oraya  

 

                                     Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını  

                                     Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin  

                                     Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara  

                                     Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin  

 

                                     İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine  

                                    Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına  

                                    İnsan balıklama dalmalı içine hayatın  

                                    Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına  

 

                                    Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar  

                                    Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın  

                                    Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu  

                                    Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın  

 

                                   Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle  

                                   Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı  

                                   Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına  

                                   Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı  

 

                                  Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:  

                                  Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına  

                                  Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır  

                                  Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana. 

                                      

                                    Yazar : ATAOL BEHRAMOĞLU 

 

 

 
                                       
                                                  

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.siirperisi.net/sair.asp?sair=26
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