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BAŞKAN’IN MEKTUBU 

Üye Sayımız            : 18 

Katılan Üyemiz      : 13 

Devam oranımız   : %72 
 

İlk Gelen Üyemiz  : Buket Umut 

Konuklarımız        : 2.Grup Guvernör Yrd. 
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    Sevgili Rotary Ailem, 

    Zaman hızla ilerledi ve işte “Guvernör Ziyareti” ne sayılı günler kaldı.Bu toplantımızda 

da gördüğümüz gibi ,Temmuz ve Ağustos aylarını saymazsak son üç ay içinde oldukça 

yoğun bir çalışma içine girmişiz meğer.Komite sunumları yapılırken fark ediyor bunu 

insan. 

     Önümüzdeki hafta Guvernör Ziyareti’nden sonra yeni bir döneme giriyoruz.SERMER 

Projemiz öncelikli olmak üzere,’ Harem Online’ tiyatro etkinliğimize, yeni aday üyelerin 

durumuna ve henüz başlıyamadığımız bir çok projeye odaklanmalıyız.Tiyatro biletlerini 

satmak hepimiz için önde gelen işlerden birisi olacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

‘yılbaşı takvimi’ yaptırmamız gerekiyor.Tiyatro ile çakışınca biraz zorlanacağız ama yine 

de kendimizi biraz zorlamakta fayda var. 

     Sevgili Rotary Ailem,yeni üye adaylarının iş yeri ziyaretleri devam ederken ,aday üye 

Alp Gurbet’in kulübümüze üye olmasına hiç itiraz eden olmaması nedeniyle “Guvernör 

Ziyareti” sırasında ‘Yeni Üye Töreni’ yapmamızın uygun olacağı aşikardır.Rozetini 

guvernörümüz takar.Yeni üyemize çok güzel bir akşam yaşatmış oluruz.  

     Güzel bir hafta dileğiyle “Sizleri İçimizdeki Sevginin Gücüyle Kucaklıyorum”. 

 

                    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: Gamze Çelikkaya 
                                     Didem Şanlı 
                                     Levent Yeşilbağ 
                
 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'DE YÜZDE YÜZ DEVAM 
  Güçlü ve aktif bir Rotary kulübü olabilmek için Rotary toplantılarında kesintisiz olarak devam etmek 
şarttır. Rotaryenler'in devam konusuna verdikleri önem, 1922 yılında Uluslararası Rotary'nin toplantılara 
düzenli katılma konusunda açtığı bir yarışma ile ilk defa dünya Rotaryenleri'ne duyuruldu. Dünyadaki tüm 
Rotaryenler yüzde yüzlük bir katılma oranı için yarıştılar ve binlerce Rotaryen üst üste birkaç yıl bu devam 
başarısını elde ettiler. Rotaryenler gerek kendi kulüplerinde, gerekse başka Rotary kulüplerinde, bu yüzde 
yüzlük katılım oranına erişme başarılarını gururla anlatır ve bu rekorlarını anlatmaktan büyük bir haz 
duyarlar.Gerçekte Rotary kuralları, üyelerinin en az yüzde altmışlık bir katılım oranını bulmalarını yeterli 
görmekteyse de, birçok kulüpte yüzde yüzlük bir katılımın en istenilen bir devamlılık yüzdesi olduğu 
konusunda hiç şüphe yoktur. Rotary'de toplantılara tüm üyelerin düzenli katılımı özellikle vurgulanır, 
çünkü her üye bay veya bayan kendi mesleğinin veya işinin temsilcisi durumundadır ve bu nedenle, 
herhangi bir üyenin yokluğu kulübü üyelik çeşitliliği ve her bir üyenin kişisel dostluğu gibi değerlerden 
yoksun bırakır. Zaman zaman, çeşitli nedenlerden ötürü, devama kredi verme veya asgari gereklilikleri 
düşürme yönünde önerilerde bulunulmuştur, ancak bu tip girişimler Yasama Konseyi tarafından 
uyarlanmamıştır.2001 yılında, Konsey, genç çalışanların ihtiyaçlarına daha rahat cevap verecek "Rotary 
Kulüpleri İçin Yeni Modeller" pilot projesini onayladı. Bu proje kapsamındaki kulüplere Standart Rotary 
Kulübü Tüzüğü ve İç Tüzüğü kuralları dışında çalışma izni verildi. Bu kulüplerin birçoğu toplantı sıklıklarını 
değiştirdi ve devam kurallarını rahatlattı. Pilot kulüplerin başarıya ulaşması durumunda, 2004 Yasama 
Konseyi bu yenilikleri kalıcı duruma getirecek politika değişikliklerini yapabilecekti. 2004'de çalışmalar 
değerlendirildi ve projenin 2007'ye kadar uzatılması kararı alındı. 

 

MUTLU GÜNLERİMİZ :  *21 Kasım Cüneyt Koçak’ın doğum günü 

                                          *30  Kasım Esin Seymen ‘in doğum günü 
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GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  :  412 

Tarih/saat :  22/11/2011  Salı 19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  :  Normal Gündem 

 

TOPLANTI NOTLARI: Başkan,dönem sloganıyla toplantıyı başlattı.Mutlu günler anonsundan sonra önemli 

günlerle ilgili kısa açıklamalar yapıldı.Haftalık duyurular yapıldı.Kısa bir yemek arasından sonra önümüzdeki 

hafta gerçekleşecek olan “Guvernör Ziyareti” ile ilgili çalışmalar yapıldı.Murad Çelen,Ahmet Atalay,Şeref 

Doğan,Hakan Oka,Alican Gökberk,Sinan Akın ilgili komite başkanı olarak hazırladıkları dönem faaliyetleriyle 

ilgili sunumlarını üyelerle paylaştılar.Toplantıya 2.Grup Guvernör Yardımcısı Coşkun Dönmez’de katılmıştı.O 

da yaklaşan guvernör ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.Komite başkanlarının sunumlarını değerlendirdi. 

    Daha sonra başkan teşekkür ederek “İnsanlığı İçinizdeki Güçle Kucaklayın” dönem sloganı ile 412. 

toplantıyı sonlandırdı. 

 

 

 
 

      

BU HAFTA 

Toplantı No  :   413 

Tarih/saat :  28/11/2011 salı, Saat :19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  :  Guvernör Ziyareti    
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                                                 SEÇİM PROPAGANDASI YASAĞI 

    Uluslararası Rotary’nin ilginç kuraliarından birisi de seçimler sırasında üyelerine propaganda yasağı 
getirmesidir. Bu madde “Hiçbir Rotaryen Uluslararası Rotary’de herhangi bir yere seçilmek amacıyla 
kampanya yapamaz, oy isteyemez ve propagandada bulunamaz.” Bu madde Bölge Guvernörlüğü için 
geçerli olduğu gibi Uluslararası Rotary’nin direktörlüğü başkanlığı ve diğer seçim ile gelinen komiteler için 
de geçerlidir. Rotary usullerine göre seçimlerde kişisel propaganda amacıyla adayların ilan vermek, 
broşür, yazı veya mektup yazarak veya başkasına yazdırarak seçim kampanyası yapması men edilmiştir. 
Bir Rotaryen, seçimle gelinen herhangi bir Rotary görevine talip olup aday olma isteğini duyduğu zaman, 
bu adaylığında kendisine oy kazandırabilecek davranışlardan, konuşmalardan ve propaganda türü 
yayınlar yapmaktan kaçınmalıdır. Adaylara ait bilgi olarak sadece ve sadece Uluslararası Rotary’nin genel 
sekreterliğince yazılan yazılarda adaylar için yazılan bilgiyle yetinilecektir.Bölge Guvernörlüğü veya 
Uluslararası Rotary’nin direktörlü gibi seçimle gelinilen bir makam için adaylığını koyan bir Rotaryen, 
kendisini diğer adaylardan üstün olduğunu gösterir ve diğerlerine göre kendisine avantaj sağlayabilecek 
davranış ve hareketlerde bulunmamalıdır. Seçim propagandası ve kampanyası bu yasağa rağmen 
yapılırsa, bu durum o adayın diskalifiye edilerek adaylıktan çıkartılmasına neden olabilir. 
Rotaryenlere göre önemli olan husus, bir Rotaryenin geçmişte yapmış olduğu hizmetlerin niteliği ve o 
makam için kendisinin uygun olduğudur ve yapılacak bir seçimden önce şansını arttırmak için özel bir 
çalışma yapmak veya reklam ve propaganda yolu ile yayın yapıp seçim şansını arttırıcı davranışlara gerek 
olmamalıdır. 
 
 
    HERŞEY ŞİİRDİR 
Her şey şiirdir, uğultusu rüzgarın 
Bir ırmağa usulcacık yağan kar 
Her gece okunan bir dua çocuklukta 
Gökyüzünde bölük bölük turnalar 
 
Her şey şiirdir, sevinç ve kader 
Dünyada olmak duygusu... 
Kıyıda, ıssız kayalarda 
Kendi başına ışıldayan su 
 
Her şey şiirdir, şimdi, şu anda 
Ak kağıt üstünde dolanan elim 
Karşıki avluda salınan söğüt 
Yandaki odada uyuyan bebeğim 
 
Her şey şiirdir, çağrısı aşkın 
Bahar toprağından yükselen tütsü 
Umut ve acı, başlayan ve biten, 
Yağmurun ve akıp giden hayatın türküsü 
 
Her şey şiirdir ve bir gün belki 
İlk aşkım, ilk göz ağrım şiir 
Koynunda ona yazdığım mektuplar 
Bir yerlerden çıkıp gelecektir... 
                              
 Yazar : ATAOL BEHRAMOĞLU 

 

EYLÜL SABAHININ SERİNLİĞİ 

Eylül sabahının serinliğini  

Yaprakların serinliğini  

Ciğerlerime dolduruyorum  

 

Sessizlik ve serinlik  

Birleşiyor  

Yıkanmış güvercinler  

Ve çok uzakta bir tren sesi  

 

Her zaman yeniden başlamak duygusu  

Doğuyor içimde  

Her uyanışımda  

 

Düşmanlarımı bağışlıyorum  

Daha çok seviyorum dostlarımı  

Her uyanışımda  

 

Eylül sabahının serinliğini  

Yaprakların serinliğini  

Yüreğime dolduruyorum 

             

 Yazar : ATAOL BEHRAMOĞLU 

http://www.siirperisi.net/sair.asp?sair=26
http://www.siirperisi.net/sair.asp?sair=26
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