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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 

Devam oranımız   : % 72 
 

İlk Gelen Üyemiz  : Hakan Oka 

Konuklarımız        : -- 

 

 

                                     

 

 

 

          

        

 

     
    Sevgili Rotary Ailem, 

    Önümüzde üzerinde önemle durmamız gereken konular var.Bunlardan birisi ve zaman 

olarak en yakını “Harem Online” tiyatro etkinliğimizdir.Bayan eşlerimiz ve üyelerimiz 

yoğun bir çalışma temposu içindedirler.Bizler de elimizden geldiğince birşeyler 

yapmalıyız.Özellikle bilet satışları çok önemli.Temel amacımız SERMER’e gelir sağlamaksa  

herkes özverili bir çalışma içine girmeli diye düşünüyorum.Verilen emeğe yazık olmasın. 

   Zaman akıp gidiyor ve biz henüz meslek ödülü verecek adaylarımızı netleştiremedik. 

Bunu da en kısa zamanda sonuçlandırmalıyız.Çoğu kulüp bu ödülleri ekim ayında verdiler. 

Biz bu konularda biraz zaman kaybediyoruz. 

    Sermer Çalışma Komitesi’nin biraz daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.Her 

toplantıda yol katettiğimizi hissedersek hepimizin motivasyonu biraz daha artar ve daha 

etkili oluruz . 

    Yeni üye adaylarımızın işyeri ziyaretleri sonuçlandı.Artık adaylarla ilgili karar verme 

zamanı geldi.Bundan sonrasında yönetim kurulu olarak en kısa sürede bir karar vermek 

durumundayız.Bu konuda doğru olanı yaparız umarım.Birlik içinde olmamız benim için 

birinci önceliktir. 

     Sizlere iyi haftalar diler,hepinizi ”İçimizdeki Sevginin Gücü ile 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: Muharrem Seymen 
                                    Engin Ülgür 
                                    Gamze Çelikkaya 
                                    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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                                                           BÖLGE GUVERNÖRÜ 
 
 
     Rotary dünyasında Bölge Guvernörü’nün çok seçkin ve belirgin bir görevi vardır. Adına Rotary Bölgesi 
denilen coğrafi bölgesi içerisinde Rotary International‟ın tek yetkilisi Bölge Guvernörüdür. Dünya çapında 
yapılan uluslararası asamblelerde eğitim görüp uzmanlaşan 521 kadar bölge guvernörü tüm dünyadaki 
sayıları 27.000’i aşkın Rotary kulübü için bir tür “Kalite Kontrolü” işlevi sağlarlar. Guvernörler kendi 
bölgeleri içerisindeki kulüplerde yüksek bir performans sağlamakla yükümlüdürler. 
     Bölge guvernörü her ne kadar kendi bölgesindeki kulüpleri resmi olarak ziyaret etmekle görevli ise de 
kesinlikle bir “müfettiş” değildir. Tam aksine, bu ziyaretlerin amacı kulüp işlerine yardımcı dost bir 
danışman gibi çalışmak, bölge içerisindeki kulüpler arasında Rotary amacı doğrultusunda yararlı bilgileri 
arttırıcı çalışmalar yapmak ve Rotary programını güçlendirici bir katalizör görevini yürütmektir. 
     Bölge guvernörü, bu lider görevini gönüllü olarak yürütebilecek çok deneyimli ve ömrünün bir yılını bu 
görev için adayabilecek özverili bir Rotaryen olmalıdır. Guvernörün güncel Rotary programları, amaçları, 
politikaları ve hedefleri hakkında çok birikimli bir bilgi dağarcığı bulunmalı, kendi mesleğinde, toplumda 
ve Rotary kulübünde yüksek konumda bir kişiliğe sahip olmalıdır. Guvernör, bölgesinde kurulacak yeni 
kulüplerin örgütlenmesini gözetmeli ve kurulu olan kulüpleri de güçlendirme yönünde gayret 
göstermelidir. Bölgesindeki Rotary Kulüplerinin duraksamamaları için özel görevler üstlenip üstün kaliteyi 
tutacak çalışmalar organize etmelidir.Bölge Konferansları düzenlemek ve başka özel etkinlikler ve 
kutlamalar planlayıp yönetmek de Bölge Guvernörü’nün görevleri arasındadır.    

 

 

MUTLU GÜNLERİMİZ :  HERKESE MUTLULUKLAR .. 
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GEÇEN HAFTA 

Toplantı No  :  414 

Tarih/saat :  06/12/2011  Salı 19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  :  Normal Toplantı 

TOPLANTI NOTLARI: Başkan toplantıyı dönem sloganıyla açtıktan sonra ,”Guvernör Ziyareti” sırasında 

gösterilen performans ve ilgi için üye ve komite başkanlarına teşekkür etti.Mutlu günümüz yoktu,başkan 

mutluluk dileklerini iletti.Duyurulardan sonra 2013 Yasama Konseyi Önergesi ile ilgili konuşmalar 

yapıldı.Daha sonra “Harem Online” tiyatro etkinliği ile ilgili konuşuldu.Sevgili Zerrin çalışmalarla ilgili 

detayları anlattı.Meslek Hizmet Ödülü verilecek adaylarla ilgili konuşmalar yapıldı.Sermer Çalışma 

Komitesi’nin çalışmaları ile ilgili Sevgili Hakan açıklamalarda bulundu.Her yılbaşında yapılan takvim 

çalışmasıyla ilgili detaylar konuşuldu.Takvim için çok hızlı bir çalışmayı başlatmamız gerektiği vurgulandı. 

Üye adaylarının işyeri ziyaretleri ile ilgili sonuçlar konuşulduktan sonra başkan ,“İnsanlığı İçinizdeki Güçle 

Kucaklayın” dönem sloganıyla toplantıyı sona erdirdi. 

 

 

 
 

      

BU HAFTA 

Toplantı No  :   415 

Tarih/saat :  13/12/2011 salı, Saat :19.30 

Yer  :  Kervansaray Termal Hotel 

Konusu  :  Normal Toplantı  
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KIRK YAŞIN EŞİĞİNDE ŞİİR 
Küçük heyecanlara paydos  

Çünkü rüzgarla aynı yaştayım  

Çünkü güneş kardeşim  

Bir ırmakla sevişmekteyim  

 

Bana artık dingin olmak  

Bana yalınlık yaraşır  

İçimde şiirin güzelliği  

Yaşamak sevinciyle yarışır  

 

Güzeller güzeli ömrüm  

Sana gitgide sevdalanıştayım  

Nice emeklerle dokunmuş  

Bir ince, bir nazlı nakıştayım  

 

Küçük tasalara, tutkulara paydos  

Çünkü evrenle aynı yaştayım  

Başsız sonsuz doyumsuz .. 

Bir başdöndürücü akıştayım 

  

KUŞATMADA 
Kuşatma altında vermem gerekiyor 

Ömrümü etkileyecek kararları. 

Kuytu bahçelerde değil 

Sarsak odalarda yaşıyorum aşkı. 

 

En güzel dizeyi buluyorum derken 

Bozuyor düşümü bir klakson sesi 

Aklımda hayatım üstüne düşünceler 

Ve pantolonumdaki yağ lekesi. 

 

Sırıtkan, sırnaşık bir reklam spotu 

Ekleniyor sonuna duygulu bir filmin 

Sevgi yitiriyor anlamını 

Kaypaklaşıyor kin. 

 

Bir çocuk ölüsüyle yan yana 

Yaşıyor içimde gülen çocuk. 

Katıksız sevinç duymayı 

Ve üzülmeyi artık unuttuk. 

 

Gök diye bir şey vardı bir zaman 

Sonsuz, engin, mavi 

Şimdi sünepe bulutların 

Hasta köpekler gibi gezindiği 

 

Ve dalgakıranlarla zincirlenmiş deniz 

Gitgide çürüyen bir su olmada artık 

Akıtmada zehrini doğaya 

İçimizdeki bataklık... 

 

Kuşatma altında vermem gerekiyor 

Ömrümü etkileyecek kararları, 

Fakat hiçbir sey kurutamayacak 

Çorak topraklarda yeşerttiğim aşkı…          

YAZ SONU 
Ayvalar ve güneş sarardı 

Yıldızlar daha parlak 

Ve ay daha soğuk şimdiden 

Güz denizi yutkunuyor 

Ardısıra yitik bir aşkın 

Kıyıya çarpıp geriye çekilirken. 

Kağıttan taşan mürekkep gibi 

Taşıyor içimden 

Özlemi geçmiş yazın. 

 

ÇOK SEVDİM BİR ZAMANLAR 
Çok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de  

Alıp başımı gitmeyi yollar boyunca  

Seyretmek bir bozkır akşamını camından bir otobüsün  

Masal şehirlerini geçerken hızla  

 

Çok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de  

Ürpertili, sımsıcak tenini kadınların  

Salmak serin sulara gövdemi  

Düşüp gitmek ardına şiirin ve aşkın  

 

Çok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de  

Varolduğumu düşünmeyi, ürpererek...  

Karanlık bir odada küçük bir çocuk gibi  

Yağmurdan ve yalnızlıktan ürkek  

 

Çok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de  

Düşüncemi geniş ve sonsuz olanla birleştirmeyi  

Hırçın ve ele geçmezce atılgan  

Uysal ve usulcacık benim olan şeyi...  

 

Çok sevdim bir zamanlar, seviyorum yine de  

Ve hep seveceğim beynim ve tenim varoldukça bu 

dünyada  

Pırıl pırıl olanı, her zaman bir güz diriliğinde  

Değişmez ve değişken olanı sonsuzca... 

 



 

 

BURSA 

ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ 
 

  Bülten No: 414                                   Tarih : 06/12/2011 

                                                               

                                                               

                                                   

                                                                 

                                                           
NOSTALJİK GÖRÜNTÜLER 


