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Başkan: 

Gaye Binark 
+90 (542) 460 60 88 
gayebinark@gmail.com  

 
Sekreter: 

Aslı Melek Gülseren 
+90 (533) 654 24 74 
asligulseren@gmail.com 
  
Sayman: 

Jale Orhun Genç 
+90 (532) 424 13 22 
jale.genc@finansbank.com.tr 
 
Geçmiş Dönem Başkanı: 

Elif Görgülü 
+90 (532) 296 10 27 
avelifgorgulu@hotmail.com 
 
 
Toplantı gün ve yer: 

Salı günleri saat 19.30 
Istanbul Yelken Kulübü 
+90 (216) 336 06 33 
 
Web-Sitesi: 

http://www.erenkoyrotary.org/  
 
Mutlu Günler : 

 
27 / 6 / 2015 – Rıfat Emre Par Doğum Günü 
30/ 06/ 2015 – Başak Köktürk’ün Doğum Günü 
 

 
 
 

Toplantı günü:  30 Haziran 2015 Salı 
 
Katılan üyelerimiz (Katılım oranı: % 45): 
 
Ahmet Çetin Ünal                                     
Cengiz Gümüş  
Elif Görgülü 
 Gaye Binark   
Ibrahim A. Gözükara 
Mehmet Türker 
Muzaffer Çolak 
Özden Canko 
Serkan Düzgün 
                                          
        
                                      
Mazeretlilerimiz:  Ahmet Kara ,Başak Köktürk, Ece 
Bayar, Ender Par, Halis Karakaş, Jale Orhun Genç, 
Mustafa Kibar, Serdar Devge, Ufuk Tür 
 
 
Toplantı Gündemi 
 
 Kulüp Başkanımız Gaye Binark dönemimizin 46. ve 
Kulübümüzün 869. toplantısını “Rotary ile ışık saçın” 
sloganıyla açtı.  
 
 
 Dörtlü Özdenetim ve İyi Niyet Mesajımız okundu 

 
 Bu hafta ile ilgili mutlu günlerimiz okundu. 

 
 Başkanımız 28 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 

Guvernör Devir Teslim Töreninde Bayrağımıza 
takılacak olan Bölge 2. Liği rozetini teslim aldığını 
belirtti. Keza ayni törende bu yıl kurduğumuz İstanbul 
– Bosporus Kulübünün Charter’ını aldığını, Mustafa 
Kibar dostumuzun Konferans gazetesi nedeniyle 
sertifika aldığını belirtti. Guvernörümüz Müfit Ülke nin 
veda konuşmasında Bölge Görevlilerine tek tek 
teşekkür ettiğini belirtti ve Guvernör eşi tarafından 
Mehtap Orak için hazırlanmış olan sertifikanın da 
kendisine teslim edildiğini bildirdi. 

 
 IBM firmasının bir yan kuruluşu olan Seri Ltd. 

Şirketinin taşınması nedeniyle açığa çıkan ve iyi 
durumda olan 83 adet masa, 37 adet dolap ve 195 
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adet sandalyenin bizim aracılığımızla ihtiyacı olan bir 
kuruma bağış yapılabileceği belirtildi ve bunun için bir 
hazırlık çalışması yapılmasına karar verildi. 

 
 Başkanımız Gaye Binark, geçen dönemle ilgili birkaç 

izlenimini aktardı, üyeliğin en öncelikli konu olduğunu 
düşündüğünü belirtti.  

 
 Başkanımız 4. Çeyrek devam birincimizin hiç eksiksiz 

devamı ile İbrahim Gözükara dostumuz olduğunu, onu 
yakın takip eden ve diğer 3 çeyrek Sampiyonu Cengiz 
Gümüş dostumuzu ve onur üyesi statüsünde olmasına 
rağmen toplantılarımıza düzenli olarak katılan ve 
dönem boyunca desteğini eksik etmeyen Ahmet Çetin 
Ünal dostumuza çok teşekkür etti. Kendilerine 
teşekkür amaçlı olarak ve beğeneceklerini umduğu 
birer anı takdim etti.  

 
 Başkanımız toplantımızın sonunda Jacques Prevert’in 

bir yazısını katılanlarla paylaştı. 
 

Bu yılınızı iyi geçirdiniz mi ? 
Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi ? 
Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı ? 
Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz ? 
Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız ? 
Kaç sabah yolda bir kediyi okşadınız ? 
Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu 
hiç ? Ve siz onu hiç kokladınız mı ? 
Yaz gecelerinde ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı  
Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız ? 
Kaç kez gözlerinizden yaş gelene kadar güldünüz ? 
Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl ? 
Çimlere uzandığınız oldu mu ? 
Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç ? 
Hiç taş kaydırdınız mı bu yıl ? 
Kaç kez kuşlara yem attınız ? 
Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı ? 
Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz ? 
Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı ? 
Kaç kez mektup aldınız bu yıl ? 
Eski bir dostu aradınız mı hiç ? 
Kimseye barıştınız mı bu yıl ? 
Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez  fark ettiniz bu yıl ? 
İyi bir yılın, bunlar gibi birçok ‘’küçük şey’’e bağlı olduğunu 
hiç düşündünüz mü bu yıl ? 
Ve benden bir tane bu yıl hiç göklerde özgürce uçtunuz 
mu ? ( hayırsa çok şey kaçırmışsınız ) 
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Yeni yılda düşünün  
 
Size, binlerce ‘’küçük şey’’ dilerim. 
 
Yayılın çimenlerin üzerine… 
Acele edin… 
Er veya geç…. 
Çimenler yayılacak üzerinize… 
 
Jacques Prevert 
 
 
 Başkanımız toplantımızı güzel bir yeni  dönem 

dileyerek kapattı.  

 


