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BAŞKAN’IN MEKTUBU 

Üye Sayımız          : 18 

Katılan Üyemiz     : 10  
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   Sevgili Dostlar, 
   23 Ekim Pazar günü Sevgili Eşim İlter’le Toplum Birliğimiz Kozbudaklar 

Köyü’ndeydik.Çatı ve demir ustalarıda oradaydılar.Baca ve çatı onarımları, sınıfların 

boyaları,Atatürk köşesi ve giriş merdiven demirleri yapıldı.Panolar asıldı.Okul tuvaleti 

boyandı.Okulun tabelası tamamen yenilendi.El sabunu ,tebeşir,kitap yardımları 

yapıldı.Yani okulla ilgili, önceki ziyaretimizde tespit ettiğimiz tüm işleri 

tamamladık.Okul öğretmeni Tolga Taştan çok sevindi.Ona verdiğimiz destek ile kendisi 

de bazı çalışmaların planını yapıyor.Örneğin daha once gönderdiğimiz masa tenisini 

okulun bir kısmına alıp öğrencilerin masa tenisi oynamalarını sağlamak istiyor.Bundan 

sonra da ona destek vermeliyiz diye düşünüyorum. 

   Önümüzdeki hafta 1 Kasım salı günü ortak toplantımız var.Bu toplantıya en az 6 

kulüp katılacak.Hindistan’lı konuklar ülkelerini ve kültürlerini bizlere 

tanıtacaklar.Herkesin katılmasını bekliyorum.2 Kasım çarşamba günü saat 10.00’da 

‘kan bağışı’ kampanyamız var.Eşlerimiz börek ve kek gibi ürünlerle kan veren gençlere  

“anne eli değmiş börekler,kekler” sloganıyla ikramda bulunacaklar.Faruk Saraç 

Tasarım Meslek Yüksek Okulu’nda ‘Gençlik Platformu’ ve Kızılay işbirliğiyle 

yapacağımız bu etkinliğin başarılı olacağına inancım tamdır.Eşlerimiz işin içinde olduğu 

sürede başaramıyacağımız hiç bir şey yoktur.Bu ,defalarca kanıtlanmıştır. 

    Hepinize başarılı,sağlıklı,güzel bir hafta 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. 

 

 

 

 

 

 

 Göremediklerimiz:Muharrem Seymen 
                                   Zerrin Özgüle 
                                    Didem Şanlı 
                                    Gamze Çelikkaya 
                                    Levent Yeşilbağ 
                                    Engin Ülgür 
 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 SLOGANLARI 
   1911 yılı Ağustos'unda Oregon Eyaletinin Portland şehrinde yapılan ikinci Rotary Konvansiyonu’nda 
Uluslararası Rotary'nin benimseyip onayladığı ilk slogan "He profits most who serves best" sözcükleriyle 
ifade edilen bu söz, hizmet amaçlı bir kulüp olan Rotary'nin felsefesini "En iyi hizmet eden, en çok 
yararlanır" diyerek özlü bir şekilde ifade ediyordu. Bu cümle ilk defa şikagolu bir Rotaryen olan Art 
Sheldon tarafından 1910 yılında yaptığı bir konuşmadan alınıp az bir değişiklik yapılmıştı.Konuşmanın 
içinde aslında "Dostlarına en iyi hizmeti veren en çok kazançlı çıkar" deniliyordu. Aynı günlerde 
Minesota Eyaleti’nin Menneapolis şehri Rotary Kulübü başkanı Ben Collinsise, bir Rotary kulübü 
kurmanın en uygun yolunun kendi kulübünün benimsemiş olduğu prensibini kabul etmekten geçtiğini 
ifade ederek "Kendin değil hizmet önemlidir" cümleciği ile ana felsefeyi kısaca özetlemiştir. 1950 yılında 
Detroit şehrinde yapılan Rotary Konvansiyonu’nda işte bu iki söz, az değiştirilerek ve birleştirilerek tek bir 
slogan haline gelmiş ve ifadesini: "KENDiNDEN ÖNCE HiZMET" sloganında bulmuş ve "En iyi hizmeti veren 
en çok yararlanır" cümlesi ile rotaryenlerin resmi sloganına dönüşmüştür. 1989 yılı Yasama Konseyi 
sırasında, Rotary'nin esas sloganı olarak kabul edilen ve en az ve öz sözcükle ifadesini bulan"KENDiNDEN 
ÖNCE HiZMET" sözü, Rotary felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde 
ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.. 
 
 
 
      

 

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

                            *29 Ekim Gülçin Doğan’ın doğum günü  

                            * 31 Ekim İlter-Bülent çiftinin oğlu Nehir Erol’un doğum günü 

 

     

 

     

 

                                          *  

 

 

 

 

 

GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  :  409 

Tarih/saat :  25/10/2011  Salı 19.00 

Yer  :  Ahmet Atalay’ın İşyeri 

Konusu  :  Normal gündem 

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

günler okunduktan sonra duyurular yapıldı.24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü,29 Ekim Cumhuriyet’in 

kuruluşu,Kızılay Haftası,Dünya Tasarruf Günü gibi bu ayın özel günleri ile ilgili bilgiler verildi.Kozbudaklar 

Toplum Birliği’miz ile ilgili yapılanlar hakkında konuşuldu,bilgi verildi.Hindistan’dan gelen konuklarında 

katılacağı ortak toplantı konusunda bilgiler verildi.2 Kasım’da Kızılay ve Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek 

Okulu ile birlikte yapacağımız ‘Kan Bağışı’ projesi ile ilgili detaylar konuşuldu.Daha sonra Ahmet Atalay işi ile 

ilgili geniş bilgiler verdi.Genel olarak ‘güvenlik’ konusunun uluslar arası boyutunu bizlere aktardı.Yabancı 

firmaların bu pazarı nasıl ele geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.Daha sonra başkan,dönemimizin ilk işyeri 

toplantısını kapattı. 

 

 

 

 

 
 

      

BU HAFTA 

Toplantı No  :   410 

Tarih/saat :  01/11/2011 salı, Saat :19.30 

Yer  :  Clup Altınceylan 

Konusu  :  Ortak toplantı-Hindistanlı Konuklar   

       

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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                             ÖZEL GÜVENLİK SEKTÖRÜ (Ahmet Atalay’ın İşyeri Konuşması) 

      Son yıllarda hızla gelişen özel güvenlik sektörü büyümeye devam ederken, Türkiye'nin 177 bin 246 
kişilik özel güvenlik elemanı sayısı, 134 ülkenin asker sayısından daha fazla durumda. 
      İşsizlere iş kapısı olan özel güvenlik sektörü istihdama önemli katkılar sağlıyor. Türkiye'de 2004 
yılından, bu yılın Ekim ayı sonuna kadar faaliyet izni alan 1330 özel güvenlik şirketi ile özel güvenlik 
elemanı yetiştiren 725 eğitim kurumu bulunuyor.Alarm merkezi sayısı da 200’ dür. Özel güvenlik elemanı 
çalıştırmak için şu ana kadar izin alan 51 bin 118 kurum-kuruluş var. 
Özel güvenlik elemanı çalıştırmak için şu ana kadar izin alan 51 bin 118 kurum-kuruluş var. 
     Özel Güvenlik personeli çalıştırmak isteyen kişi,site ya da kuruluşların bulundukları yerdeki Özel 
Güvenlik Şube müdürlüklerine başvurup gerekli formaları doldurmaları ve valilikçe verilen “Özel Güvenlik 
İzin Belgesi” ni almaları ilk şarttır.Bu belgeden sonra bulundukları yerlerdeki Özel Güvenlik firmaları ile 
temasa geçip fiyat teklifleri alıp eleman çalıştırabilirler. Firma seçiminde referansın fiyattan önce olması 
gerektiği unutulmamalıdır Özel Güvenlik elemanlarının öncelikle caydırıcı fonksiyonu olduğu 
unutulmamalıdır.Ayrıca kendi bölgelerine izinsiz giren kişileri darp etme,kelepçe takma ve polise teslim 
etmek gibi kanuni yetkilerinin olduğuda unutulmamalıdır..  
     Türkiye'de toplam 232 bin polis görev yaparken, hastaneler, stadyumlar, kamu kurumları, alışveriş 
merkezleri gibi kurum ve kuruluşlarda faal olarak 177 bin 246 özel güvenlik elemanı çalışıyor. Bu rakam 
aralarında Polonya, Kanada, Bulgaristan, Portekiz, Ukrayna, Arjantin, Kanada gibi ülkelerin de yer aldığı 
134 ülkenin asker sayısından fazla. Avusturya, Belçika, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti'nin asker sayılarının 
toplamı Türkiye'nin özel güvenlik elemanı sayısına ulaşamıyor. 
   Öte yandan Türkiye'de özel güvenlik elemanı kimliğine sahip, dolayısıyla özel güvenlik olarak çalışma 
iznine haiz 469 bin 784 kişi bulunuyor. Bu rakam dikkate alındığında ise Türkiye'nin özel güvenlik elemanı 
sayısı 155 ülkenin asker sayısından daha fazla oluyor. 
    Türkiye’de Özel Güvenlik sektörünün temeli 1981 yılında çıkarılan 2495 sayılı kanundur.Bu kanunla 
kamu kurumları ve büyük şirketlerin,bankaların Özel Güvenlik elemanları tarafından korunmasının yolu 
açılmıştır.Bu kanunun temelinde 1980 öncesinde her gün soyulan 20-30 bankanın polis güçleri tarafından 
korunmasının yetersiz kalmasıdır.2495 sayılı kanun 1981 yılında çıkmasına rağmen 2004 yılına kadar 
uygulama esaslarını detaylı açıklayacak yönetmeliğin çıkmadığı için büyük sorunlar yaşanmıştır.Bu 
süreçte danışman adı altında kanun kapsamı dışındaki alanlarda da binlerce Özel Güvenlikçi çalışmış,ilgili 
makamlar bu durumu önlemek yoluna gitmemiştir.Fakat alışveriş merkezleri çoğalmaya 
başlayıp,girişlerinde Özel Güvenlikçi elbisesi giymiş kişilerin gelenlerin üstünü araması,çantasını araması 
gibi polise özgü yetkileri kanunsuzca kullanması sonucu yeni bir yasa ve yönetmelik çıkarılması zorunlu 
olmuştur. 
     5188 sayılı Özel Güvenlik kanunu 2004 yılı Haziran ayında yürürlüğe girmiş ve kanunun uygulama 
detayları da Ekim 2004’ de resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle devreye girince Türkiye’ nin ilk resmi 
Özel Güvenlik eğitim kurumları ve firmaları açılmıştır. 
     ARO Özel Güvenlik Ltd.firması 2004 yılı Kasım ayında kurulmuştur.Firmanın bünyesinde Bursa nın en 
büyük kapasiteli Özel Güvenlik Eğitim kurumu ve 1300 civarında Özel Güvenlik personeli mevcuttur.Firma 
ayrıca Alarm Merkezi ne sahiptir.Kurulduğu günden bugüne Google arama motorunda “özel güvenlik” 
olarak yapılan aramalarda ilk sayfadadır.Başlangıçtan itibaren internet üzerinden eğitim yapmakta ve 
sadece Özel Güvenlik personeline has olan özelgüvenlik.info isimli Türkiye’ de kendi alanında ilk olan 
kariyer sitesine sahiptir.aroguvenlik.com,aroguvenlik.net ve ozelguvenlik.info siteleri ile geniş bir kitleye 
ulaşmaktadır. 
 
 

                                                           

 

                                                               

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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