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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
18 Ağustos Pazartesi günü güzel bir Rotary etkinliği yaşadık. Karaağaç Yatılı İlköğretim Bölge
Okulu yatakhanesindeki iki koğuşun kulübümüz tarafından yaptırılan antibakteryel taban döşemeleri ile
1 adet bilgisayar , 1 adet yazıcı ve 3 adet monitör , medyamızın değerli mensuplarının da hazır
bulunduğu bir tören ile Okul Müdürü Sayın Haydar Beceren’e teslim edildi . Bu törende zorlu hava
şartlarına rağmen bizi yalnız bırakmayan Yasef Romano , Tamer Boral , Şükrü Ciravoğlu , Kemal
Karakuş . İsmet Açıkgöz , Ahmet Deveci ve kulüp sekreterimiz Serhad Ceylan dostlarıma teşekkür
ederim. Bölgemizde eğitim kurumlarına yapacağımız katkılar elbette devam edecektir. Siz değerli
üyelerimizin bu konuda ki hassasiyeti ve çalışkanlığı her türlü takdirin üzerindedir. Bu tür toplumsal
projelerde yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşmamızı sağlayan ve her zaman bize destek olan
medyamızın önemli temsilcileri Edirne Televizyonu (ETV) , Edirne , Edirne Haber , Edirne Başkent
Haber , Gündem , Hudut Son Haber , Vatandaş ve Yeni gün ve Posta gazetelerimize şükranlarımı
sunuyorum.
12-13-14 Eylül günleri Bourgas Pyrgos Kulübü tarafından organize edilen önemli SPA
merkezlerinden biri olan “POMORIE” Oteli gezimize 20 kişi olarak katılıyoruz . Geziye katılacak
dostlarımızdan bazılarının misafir getirmeleri söz konusu olduğundan otelde 3-4 odayı bir hafta daha
opsiyonlu tutmaya çalışıyoruz. Gezimizin ücreti kişi başı ulaşım hariç 180 Euro .dur. Bu ücrete 2 günlük
tam pansiyon konaklama , çamur hariç tüm sağlık aktivitelerinden faydalanma dahildir. Ulaşım ile ilgili
görüşmelerimiz ise devam ediyor . Kesin bilgi ve program önümüzdeki günlerde bildirilecektir.
3 Bölgenin ortak projesi olan “Edirne’den Kurtalan’a düşler treni” projesine kulübümüz tarafından
yapılacak katkı için eşlerimiz tarafından fon yaratma çalışmaları başlatılmıştır.
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Üyelik Ana Komite Başkanı Cevat Güler , komitesi ile ilgili çok
öğretici bir konuşma yaptı. Güzel ve akıcı üslubu ile bizlere üyeliğin önemini anlatan sevgili dostuma çok
teşekkür ediyorum. Siz değerli üyelerimizden bu bilgilerin ışığında üye adaylarını teklif etmenizi
bekliyorum.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :



GDB İsmet Açıkgöz’ün oğlu Sinan Sabancı üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü
kazandı. Bu hafta bir ailenin yanında 1 yıl kalmak üzere Amerika’ya gidiyor. Açıkgöz
ailesini kutluyor genç Sinan’a sağlık ve başarı diliyoruz
Mübarek Ramazan ayından önceki son toplantımız olan 26 Ağustos Salı günkü toplantımız
Rotary evi dışında Çınar Restaurant’ta yapılacaktır. (Meriç köprü başı)
Önümüzdeki hafta toplantımız 26.08.2008 tarihinde saat 20.00 de Çınar Restaurant’ta

AĞUSTOS AYI ROTARY TAKVİMİNDE ÜYELİK GELİŞTİRME AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
İsmail ARABACIOĞLU
Sarp ES

İşadamı
Öğrenci

Emre Alp misafiri
Kulüp misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
27 Ağustos
23 Ağustos
30 Ağustos

Esra-Emre Alp
Nükhet- Sedat Önengüt
Güzin Ciravoğlu

Evlilik yıldönümü
Evlilik yıldönümü
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

KONUŞMACIMIZ VE KONUSU :
Rtn Cevat GÜLER

“Üyelik ve Üyelik Geliştirme”

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , Altan Bayram, İrfan Kızanlık , İlhan Toksöz , Oktay Alemdar ,Tarık Etker
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Ahmet Deveci, Demirkan ÇAĞLAYAN , Hasan ALTUNTAŞ , Kaya Zeybekoğlu ,
Önder Yalınçgören
DEVAM YUZDESİ : % 60.00

ROTARY BİLGİLERİ :
Tüzükten ……………..
MADDE 6. Üyeliğe Kabul Edilme Usulü
Adayların Kulübe üye olarak kabul edilmesinde; üyelerin öneride bulunma şekli, Yönetim Kurulunun ve ilgili
komitelerin çalışma usulleri, uygulanacak yöntem ve adayın kabulü, Uluslararası Rotary Tüzüğündeki,
Uluslararası Rotary İç Tüzüğündeki ve Uluslararası Rotary Yöntem El Kitabındaki kurallar dahilinde, Bölge
tarafından yayınlanan “Rotary Kulüpleri Üye Adayı Önerisi ve Üyelik İşlemleri Uygulama Yönetmeliği” esaslarına
göre yapılır.
MADDE 12. Üye Hareketleri.
Gerek bu Kulübün üyesi olsun ve gerekse diğer Rotary Kulüplerinin üyesi olsun, Rotaryenlerin iş ve yaşam
şartlarındaki değişikliklerde işlemler Uluslararası Rotary Tüzüğündeki, Uluslararası Rotary İç Tüzüğündeki ve
Uluslararası Rotary Yöntem El Kitabındaki kurallar dahilinde, Bölge tarafından yayınlanan “Rotaryenlerin Üye
Hareketleri ile İlgili Yönetmelik” esaslarına göre yapılır.
Hiçbir üye aynı zamanda başka Rotary Kulübüne veya Rotaract Kulübüne üye olamaz. Üye ayni zamanda
Kulübün onur üyesi olamaz. Ancak diğer Rotary ve Rotaract kulüplerinin onur üyesi olabilir.
Üye Uluslararası Rotary’de, Bölge’de veya Rotary ile ilgili diğer dernek veya vakıf gibi kuruluşlarda ücretli veya
ücretsiz olarak çalışabilir. Bunun için üyenin Yönetim Kurulundan izin alması gerekmez.
Belirli bir süre için bir kamu görevine atanan veya seçilen üyenin üyeliği, Türk Medeni Kanununun, Dernekler
Kanununun ve atandığı veya seçildiği kuruluşun kanun veya kurallarının ilgili hükümleri gereği, atandığı veya
seçildiği kuruluştan izin alması halinde devam eder. Gerekli iznin alınamaması halinde bu üyenin üyeliği otomatik
olarak sona erer. Durum Karar Defterine ve Üyenin Üyelik Defterindeki sayfasına kaydedilir. Bu kişi kamu görevi
bittiğinde tekrar Kulübe üye olmak üzere usulüne göre başvurarak eski statüsünü kazanabilir. Bu durumda bu
üyeden giriş aidatı alınmaz.
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

İçimizden biri …………………

YASEF ROMANO
16 Ağustos 1938 de Edirne’de dünyaya geldi. İlkokul tahsilini Şehit Asım İlkokulu’nda
Orta öğrenimini Edirne Lisesi’nde tamamladı. 1959 yılında ticaret hayatına atıldı.
1977 yılında kurulan Edirne Rotary Kulübü kurucu üyesi olarak aynı kulüpte 13 yıl
genel sekreterlik yaptı. Bu güne kadar % 100 devam sağlayarak kırılması güç bir rekor
elde etti. 12 Dönem aralıksız 2420. Bölge Guvernör Yardımcılığı (Temsilciliği) görevini
yürüttü. Mezun olduğu Şehit Asım İlkokulu’nda çok uzun yıllar Okul Aile Birliği Başkanlığı
yaparak okulun çok önemli ihtiyaçlarını temin etti. Edirne Rotary Kulübü’nün Türk
Rotary’sindeki ilk eşli bağış projesi ile hayata geçirdiği “Zihin ve Hareket Özürlü Çocuklar
Rehabilitasyon Merkezi” ni kurulduğu 1990 yılından bu güne kadar yönetimde çalışarak
Türkiye çapında önemli bir sağlık tesisi haline getirdi. Kulübümüzün üyesi olması ile gurur
duyduğumuz Türk Rotary’sinin duayeni Yasef Romano 1962 yılında Luna hanımefendi ile evlendi. İnez ve Sima
isimli iki kız babası , Doris ve Melis isimli iki kız torun sahibidir.
Rotary bilgileri …………………

DÖRTLÜ DENEY
Dünyada meslek etiği üzerine en yaygın basılı ve anılan ifadelerinden biri Dörtlü Deneydir. Bu dörtlü deney kuralı
ilk olarak 1932 yılında Herbert J. Taylor tarafından, İflas aşamasındaki Chicago Alüminyum Şirketi başkanlığına
getirildiğinde söylenmiştir. Taylor, öncelikle mali güçlükler içerisinde kıvranan ve çökme noktasına gelmiş bu
şirketi kurtarmak için bir yol arayışına girdiğinde tüm çalışanlara kılavuzluk edecek bir öneriler dizisi yazdı.
Çalışan kişilerin iş ve meslek yaşamlarında uygulamalarını istediği bu 24 kelimelik iş ve ahlak prensibi gerçekte
bir mucize yarattı ve bu basit iş ahlak prensibi ve felsefenin her yerde uygulanabilir nitelikte olduğu anlaşıldı. Bu
prensip, “Dörtlü Deney”, şirketin satışlarında, üretiminde, reklamlarında ve alıcı, satıcı gibi tüm ilişkilerinde yol
gösterici bir rehber oldu ve sonuçta şirketin kurtulmasını bu basit felsefesinin uygulanması sonucu gerçekleştiği
düşünüldü.Herb Taylor 1954-1955 döneminde Uluslararası Rotary başkanı oldu, ama 1943 yılında ortaya
çıkardığı bu “Dörtlü Deney” dünya üzerinde yüzden fazla değişik dile çevrildi ve binlerce değişik şekil ve biçimde
yayınlandı. Dörtlü deney ile verilmek istenen mesaj dünyadaki tüm Rotaryenler tarafından iyice bilinmeli ve
uygulanmalıdır. Şöyle ki:
“Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler :
1) GERÇEĞE UYGUN MU?
2) İLGİLERİN TÜMÜ İÇİN ADİL Mİ?
3) İYİ NİYET VE DAHA İYİ DOSTLUKLARI SAĞLAYACAK MI?
4) İLGİLERİN TÜMÜ İÇİN YARARLI MI?
KULÜP BAYRAĞI
Kulübü ve bulunduğu yöreyi temsil eder ve kulüplerin tanınmasını ve Uluslararası tanışıklığı
sağlar.Kulüplerin standart 80 cm x 120 cm büyüklüğünde ve lacivert üzerine sarı yazılı Kulüp bayrakları, Kulüple
ilgili tüm toplantılarda ;a- Haftalık kulüp toplantılarında, b- Kulüpler arası müşterek toplantılarda,
c- Bölge Asamblesi ve Bölge Konferansında, d- Kulüp tarafından düzenlenen her türlü toplantılarda (seminer,
panel, ziyaretler ve toplu hizmet alanları, gösteriler vb.) asılı bulunmalıdır.
Yaklaşık 16cm x 24cm büyüklüğünde ve Kulübü sembolize eden Kulüp flamaları ise, üzerinde Bölgenin
numarası, Şehir ve Kulüp ismi ile Kulübün kuruluş yılı belirtilmiş olarak ve Kulübü sembolize eden bir şekil veya
resim ile donatılmış olmalıdır. Bunlar ; Haftalık toplantılarda masa ve kürsü üstlerinde, üyelerin işyerlerinde
bulunmalı,Kulübü ziyaret eden ziyaretçilere, konuşmacılara ve yurt içinde ve yurt dışında ziyarete gidilen
Kulüplerin Başkanlarına verilmeli, ve Dış ülkelerde ve yabancılara verileceği dikkate alınarak bir yüzü İngilizce
yazılı olmalıdır.
KULÜP ÇANI VE TOKMAĞI
Çan - Kulübün düzenli olarak toplandığını sembolize eder. Tokmak, Yönetim Kurulunu temsil eden Başkanın ve
Komitelerin oluşturduğu Rotary Düzeni’nin simgesidir.

ATATÜRK'ÜN BİR ANISI ! KEYİFLE VE DUYGULANARAK OKUYACAKSINIZ...
Gazi, çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir kadına rastladı.Atatürk attan inerek bu ihtiyar kadının
yanına sokuldu.
- Merhaba nine.
Kadın Ata'nın yüzüne bakarak hafif bir sesle;
- Merhaba dedi.
- Nereden gelip nereye gidiyorsun?
Kadın şöyle bir duralayıp,
- Neden sordun ki, dedi. Buraların saabısı mısın? Yoksa bekçisi mi?
Paşa gülümsedi.
- Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin
kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Kadın başını salladı.
- Tabii söyleyeceğim, ben Sincan'ın köylerindenim bey, otun güç bittiği, atın geç yetişdiği, kavruk köylerinden
birindeyim. Bizim muhtar bana bilet aldı trene bindirdi, kodum Angara'ya geldim.
- Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni?
- Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da... Benim iki oğlum gavur harbinde şehit düştü. Memleketi
gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa.
Bende gün demeyip mıhtara anlatınca, o da bana bilet alıverip saldı Angaraya, giceleyin geldimdi. Yolu neyi de
bilemediğimden işte ağşamdan belli böyle kendimi ordan oraya vurup duruyom bey.
- Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? Kadını birden yüzü sertleşti.
- Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki... O bizim Vatanımızı gurtardı. Bizi düşmanın elinden kurtardı.
Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi
yaşıyoruz. Şunun bunun gavur dölünün köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa
yüzünü görmek, ona sağ ol paşam! Demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen
efendi bir adama benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşayı bulacağım yeri deyiver. Atatürk'ün gözleri dolu
dolu olmuştu, çok duygulandığı her halinden belliydi.
Bana dönerek,
- Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır... Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu.
Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum anacığım dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını süsleyen,
seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında duruyor. Köylü kadın bu sözleri duyunca
şaşkına döndü. Elindeki değneği yere fırlatıp, Atatürk'ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu.İkisi de
ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on
defa öptü atanın ellerini. Ata da onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu
beze sarılmış bir köy peyniri. Bunu Atatürk'e uzattı;
- Tek ineğimim sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa, bunu sana hediye getirdim. Seversen gene yapıp
getiririm. Paşa hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşke kadar gittik.
Oradakilere şu emri verdi;
'Bu anamızı alın burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine üç inek verin benim
armağanım olsun.'



BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ ?

Atatürk`ün dünyada `başöğretmen` sıfatlı tek lider olduğunu
Bir geometri kitabı yazdığını. Üçgen, açı, dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin (Türkçe) isim
babasının Mustafa Kemal olduğunu
Bir röportajda "Birleşmiş Milletlere üye olmayı düşünüyor musunuz?" diye sorulduğunda, "Şartlarımızı
koyarız, kabullerine bağlı. Biz müracaat etmeyiz üye olmak için. Davet gelirse düşünürüz". dediğini (BM yasasını
değiştirir ve ilk davet edilen ülke biz oluruz)
Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim olduğunu
Kurtuluş Savaşında rütbe alan bir çok kadın askerlerimiz var. Ama dünya tarihine geçen tek bir
üsteğmenimiz var; 700 erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reiseliğine Üst teğmen Kara Fatma’nın bizzat
Atatürk tarafından atandığını
Atatürk çiçeği`nin adını, çiçeği bulan Wanderbit Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landın`in
koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip satıldığını biliyormusunuz …………………

