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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
Bourgas Pyrgos Kulübü tarafından organize edilen önemli SPA merkezlerinden biri olan
“POMORIE” Oteli programımız belli oldu.Eylül ayının ilk yarısında 3 gün 2 gece konaklamalı gezimizin
kesin tarihi bu hafta 24.07 Perşembe günü Bourgas Kulübüne yapacağımız ziyaret sonrası belli olacak.
Geçen hafta belirttiğim gibi tüm gezilerimize büyük bir grup olarak katılan kardeş kulübümüzün bu
etkinliğine tam kadro katılmamızı bekliyorum.
Bu hafta bültenimizin ekini hazırlarken oldukça zorlandık. Güncel olan Kırım Kongo Kanamalı
Ateşi ile GDG Şafak Alpay’ın bir BES’de sunduğu “Rotary ve Etik” konulu konuşması arasında seçim
yaptık . KKKA’yı haftaya bırakmaya karar verdik
Karaağaç Parasız Yatılı Okulunda 9 adet yatakhane ve 1 koridor bulunmakta . Toplam 400 m2
olan alanın 2 koğuşa isabet eden yaklaşık 100 m2 antibakteryel taban döşemesi kulübümüz tarafından
yaptırılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak Emre ÜLKÜMEN ve Ahmet DEVECİ dostlarımız çalışmalara
devam ediyorlar.
2420 , 2430 ve 2440. Bölgelerin ortak projesi olan “Edirne’den Kurtalan’a Düşler Treni” Ekim
ayında önümüzdeki Ekim ayında güzergahındaki köylerde çocukların düşlerini gerçekleştirecek
malzeme taşıyacak. Kulübümüzde arkadaşlarımız ve eşlerimiz hem trene katılım hemde götüreceğimiz
malzeme konusunda çalışmalara başladılar. Somut sonuçları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
Guvernörümüzün katılımı ile gerçekleştireceğimiz 4. Asamblemiz ile ilgili çalışmalar kulübümüzün
tanıtımı açısından son derecede önemli olduğu bilinmektedir. Değerli ana komite başkanlarımızın bu
konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıkla kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :





Sevgili İrfan Kızanlık’ın kızı Bahar Üniversite tahsilini bitirerek mezun olmuştur. Bahar’a
bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyoruz
24 Temmuz Perşembe günü Burgas Pirgos Kulübünün resmi toplantısına katılacağız.
“Depremde Temiz İçme Suyu” isimli eşli bağış projemiz ile ilgili çalışmalar yapmak üzere
Almanya’ya giden Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan Edirne’ye döndü.
Geçmiş dönem başkanlarımızdan kulübümüze büyük emeği geçen ağabeyimiz Mehmet Savaş
ev ve iş adresi değişikliği nedeni ile istifa etmiştir. Mehmet ağabeye sağlık ve mutluluk
dileklerimizi sunuyor ve en kısa zamanda tekrar aramızda görmeyi ümit ediyoruz.
Önümüzdeki hafta toplantımız 29.07.2008 tarihinde saat 20.00 Rotary evinde

TEMMUZ AYI ROTARY TAKVIMINDE OKUMA-YAZMA AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Op.Dr. Muzaffer MEMİŞ
Erdinç OVATMAN
Metin CENGİZ

Beyin Cerrahı
Gazeteci
Mal.Müş.Od.Sek.

Akın Tiryakioğlu misafiri
Kulüp misafiri
Kenan Karakuş misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
30 Temmuz
01 Ağustos

Ali Han BALTA
Doğum günü
Füsun-Demirkan ÇAĞLAYAN Evlilik yıldönümü

KUTLARIZ …………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK , Cengiz Benakman , İrfan KIZANLIK
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Altan BAYRAM , Demirkan ÇAĞLAYAN , Kaya ZEYBEKOĞLU , Şükrü CİRAVOĞLU

DEVAM YUZDESİ : %80
Tüm dostlara teşekkürler ........

ÖNEMLİ TIBBİ ANALİZ
Yediklerine dikkat edenler için beslenme ve kalp sağlığı konusunda gelinen son nokta...
Bunca zamandır birçok karşıt tıbbi görüş dinledikten sonra gerçeği öğrenmek çok rahatlatıcı.
1- Japonlar çok az yağlı yiyecekler tüketirler, İngiliz ve Amerikalılardan daha az kalp krizi geçirirler.
2- Meksikalılar çok yağlı yiyecekler tüketirler, İngiliz ve Amerikalılardan daha az kalp krizi geçirirler.
3- Japonlar çok az kırmızı şarap tüketirler, İngiliz ve Amerikalılardan daha az kalp krizi geçirirler.
4- İtalyanlar da, Fransızlar da yüksek ölçüde kırmızı şarap tüketirler, İngiliz ve Amerikalılardan daha az
kalp krizi geçirirler.
5- Almanlar çok yüksek miktarda bira, sosis ve yağlı yiyecekler tüketirler, İngiliz ve Amerikalılardan
daha az kalp krizi geçirirler.
SONUÇ:
İstediğinizi yiyebilir ve içebilirsiniz. Görünen o ki, kalp krizine neden olan şey, İngilizce konuşmaktır !!!
BUNU BİLİYORMUSUNUZ
Tayland’da araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız.

BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

ROTARY VE ETİK
Günümüzde Rotary ve bütün toplumlarda fazlası ile konuşulmakta olan konu Etik-Ahlak.
Konumuz ciddi ve Rotary için hayati öneme sahip.“Etik “ yirmi yıl öncesine kadar hepimiz için yabancı
bir kelimeydi. Bizim nesillerimiz daha çok ahlak kelimesini bilir. Bu kelimeyi hayatımızın her alanında
kullanırdık.Bu kelimenin iş hayatımıza yansıması “iş ahlakı” seklinde oldu. 1980 lerden itibaren önce dar
bir çevrede “etik” kelimesi telaffuz edilmeye başladı. 1990 larda bu kelime gücünün doruğuna erişti.
2000’li yıllarda siyasetten basına, akademik çevrelerden iş dünyasına kadar toplumun her kurumunda
en önemli tartışma konusu oldu.
Bilhassa son 15 yıl içerisinde; modern ekonomi geliştikçe ve asırlardır var olan ekono-politik düşünce ve
buna uygun davranışlar, devlet ve hükümetlerce daha yoğun benimsendikçe, yöneticilerin “etik-ahlaki”
değerlere verdiği öneminin azaldığını ve refah ekonomisinin insanları etik değerlerden uzaklaştırdığını
görmekteyiz.
Çevremize bir bakar isek;Irak, İran, Filistin, Afganistan ve daha nice dünya sorunlarının temelinde bu
ekono-politik ancak etik değerlerden uzak düşüncenin yatmakta olduğunu görmekteyiz. Bu gün George
Bush’u Irak’a demokrasi aşkının mı yoksa mensup olduğu NEOCON-“Yeni Muhafazakar” görüşün
ekonomik çıkarlarının mı götürdüğü Media da sürekli tartışılmakta.Katı ve acımasız uygulamalar her gün
gözümüzün önüne serilmekte.Bugün dünyada, iş hayatında malesef, insani değerlerden, adil olmakdan
ayrılmak, etik değerleri unutmak gibi bir durum ile karşı karşıyayız. Endişe verici.Pek tabiidir ki Rotary’de
bundan nasibini aldı.Uluslararası Rotary’nin 100. yıl Başkanı Glenn Estess bakın yaptığı önemli bir
konuşmada ne diyor:
Rotaryen Dostlarım
Son senelerde , inanıyorum ki ekonomik ve sosyal şartlar , iş dünyası ve hükümetlerin ekonopolitik düşünce ve hareketleri, toplumun moral ve ahlaki değerlerini yıpratmıştır.Rotary
Dünyadaki bu anlayışdan ister istemez etkilendi.Bütün bu değişikliklerin etkisi altında, bu
günlerde sadece büyümek uğruna Rotary Kulüplerimize üye olarak davet ettiğimiz kişilerin;
 Vicdani kalitesi yerine, işindeki pozisyonuna bakıyor,
 Doğru insan yerine, sınıflaması doğru insan alıyoruz,
 Geçmişte bizim bu topluma davet edildiğimiz şekilde, insanları aramıza davet etmiyoruz
 Yüksek ahlak standartları yerine, üye adaylarının gelir seviyelerinin yüksekliğine
bakıyoruz
Bu nedenle kulüplerimizde ki eski ve yeni üyeleri aynı zamanda kayıp ediyoruz. Üye sayılarımız
süratle düşüyor.Bütün bu anlayış değişikliklerine rağmen, Rotary amaçları arasında bulunan ve
bilhassa “İş ve meslekte yüksek ahlak standartlarını teşvik” konusunu işleyen ikinci maddesi
halen geçerliliğini ve doğruluğunu korumakta.Bu nedenle bizler Rotaryen olarak yüksek ahlak
standartlarına uygun hareket etmekle yükümlüyüz. Ve biz takipçisi ve uygulayıcısı olduğumuz
ahlaki değerleri çevremizdekilere, toplumuzda bulunan genç insanlara ve bilhassa kısa ve uzun
vade de kulübümüze üye olabilecek insanlara tutum ve davranışlarımızla aktarmak ve örnek
olmak durumundayız.”Topluma Rotary’nin dürüstlüğünü ispat edebilmek için, Dörtlü Deneyin
sadece anlatmaktan çok, Rotaryenler tarafından acilen uygulanması geçtiğimiz yüz yılın hiçbir
döneminde, bu günkü kadar önemli olmamıştır.”
Değerli Dostlar, Başkan Glenn bütün bu sözleri ile bize “Etik değerlere sahip çıkmakta öncü olmamızı
önermekte, hareketlerimizin etik ve ahlaki olmasının ölçüsünün de dörtlü deneyde yattığını” bir kere
daha hatırlatmaktadır. Esasında bu değerler bildiğiniz gibi bize hiç yabancı olmayıp nerede ise dörtyüz
sene evvel Denizli’de bir iş hanın girişinde taşa kazınmıştır.

Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız,
1.
2.
3.
4.

Gerçeğe uygun mu ?
İlgililerin tümü için adil mi ?
İyi niyet ve dostluklar sağlayacak mı ?
İlgililerin tümü için yararlı mı ?

Etik düşünce konusunda size Samsun’da bir profesörden duyduğum ölçütü aktarmak istiyorum:





Zelzele oldu haberi üzerine; “Nerede ? Aaa neyse bizde olmadı, vah zavallılara. Ne zor durum !”
derseniz ? Bu Etik bir düşünce tarzımıdır. HAYIR
“Erzincan’da, vah insanlara tuh, tuh. Yine başları derde girdi; kışı nasıl geçirecekler ? Devlet bari
biraz erken davransa !” Bu Etik bir düşünce tarzımıdır. HAYIR
“Adapazarı’nda. Eyvah yine mahvoldu insanlar. Ben yakından bilirim, yine yardım toplamak gerek
! Hadi birseyler yapalım.” Bu etik bir düşünce tarzımıdır. HAYIR
Zelzele oldu haberi üzerine; “Nerede ? Haydi hemen harekete gecelim. Mutlaka yardıma
ihtiyaçları vardır.” Bu etik bir düşünce tarzımıdır ? EVET

Değerli Rotaryen Dostlarım,
Birbirlerine güveni olmayan insanların etik davranış sergilemeleri de güç olurmuş. Güven skalası
Norvec % 65, İsveç %62 USA %40 Turkiye %6, Peru %5 Brezilya %3. Ancak DÜNYADA Rotaryenlerin
birbirine güveni nerede ise %100 dür.
Sevgi Tohumları Eken Başkan olarak tanınan Bichai Rattakul geçen yıl Anaheim Asamblesinde anlattığı
bir anı oldukça enteresan:
Dörtlü deneyi anlatmak için gittiği bazı kulüplerde, Genç Rotaryenlerin artık dörtlü deneyin bu kadar
rekabete dayalı bir dünyada geçerli olamayacağını, eğer uygulanır ise şirketlerine zarar veya kardan
kayıp getireceğini söylerler.Pek tabii ki kendisi oldukca üzülür ve cevap olarak,
“Tayland’da bir üniversite kurar, bunu topluma bağışlayabilir bu nedenle büyük bir nişan
alabilirsiniz, Rotary vakfına 100 bin dolar bağış yapar, 100 defa Paul Harris Dostu da
olabilirsiniz, ve hatta Rotary kulübü üyeside. Ama bunların hiçbirisi sizi Rotaryen yapmaz.
Rotaryen olabilmek için herşeye rağmen öncelikle evinizde, iş yerinizde ve mesleğinizde dürüst,
doğru ve adil hareket ederek ahlak standartlarınızın seviyesini yükseltmelisiniz” der.
Değerli Dostlar,
Bu önemli toplumsal örnek olma görevini yapmanıza yardımcı olmak üzere Rotary’nin iki önemli temel
taşını size hatırlatmak istiyorum. Dostluk ve Meslek Hizmeti. Eğer bizler bunlardan herhangi bir tanesini
ihmal edersek, Rotary düşüşe geçer ve etkinliğini kaybeder. Çünkü Rotaryenler yüksek ahlak
standartlarına sahip meslek sahibi insanlardır; örnek insanlardır. Ve mesleklerine saygı duyarlar.
Aralarına da bu anlayışa sahip olan insanları alırlar.
İşte; Rotary Dünyasının sizden beklediği bu kavrama sahip çıkmanızdır.

GDG Şafak Alpay

