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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
20 Ekim Pazartesi günü Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan , Gençlik Hizmetleri Ana Komite Başkanı Emre
Alp ile birlikte Türk Hava Kurumu Edirne Şubesi’ni ziyaret ederek yöneticilerle bir toplantı yaptık. Bu toplantıda
THK Edirne Sportif Havacılık Kulübü Derneği ile ortak bir proje yapma kararı aldık. Çocukların hayallerini
gerçekleştirebileceğimiz bu projede Kasım veya Aralık ayında 40 adet çocuğu Ankara Etimesgut Türkkuşu
tesislerine götüreceğiz. Bir gece konaklamalı gezide Türkkuşu faaliyetleri ve tesisleri tanıtılacak , Hava alanındaki
uçaklar , THK Havacılık Müzesi ve Anıtkabir gezilecektir. Bu proje için Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile
görüşmelere hemen başlayacağız. Tüm gelişmeler siz sevgili üyelerimize hemen duyurulacaktır.
23 Ekim Perşembe günü Kulübümüz ve şehrimiz için çok önemli bir proje başlattık. Sabah Đstanbul’dan
gelen Guvernörümüz Ömer Kuran ve Rtn Şenol Ekin’i , sevgili Yasef ve Kulüp sekreteri Serhad ile birlikte
karşıladık. Vilayette Edirne Valisi ile Guvernörümüz 16.000 YTL tutarındaki mikrokredi sözleşmesini imzaladılar.
Medyanında ilgi gösterdiği bu önemli proje böylelikle başlamış oldu. “Mikrokredi Projesi” kapsamında kurulan
komitede kulübümüzden Başkan Yasef Romano ve üyeler GDB Đsmet Açıkgöz , GDB Oktay Alemdar
bulunmaktadır. Komiteye Đl Genel Meclisi tarafından önerilecek bir kişide dahil edilecektir
Guvernör Aday Saptama Komitesi Üye seçimi yönetim kurulumuz tarafından yapılmış ve bu günkü
(28.10.2008) tarihli genel kurul toplantısında oylanarak oybirliği ile kabul edilmiştir. Kulübümüz tarafından
önerilen üyeler : Şükrü CĐRAVOĞLU (Edirne) , Haldun AKSEKĐLĐ (Ataşehir) , Berat ÇELĐK (Đstinye) ,
Mehmet Sabri GÖRKEY (Çorlu) , Mustafa Devrim YALÇIN (Fatih)
Grup Đnceleme Değişim Programı çerçevesinde kulübümüz tarafından önerilen adayımız , geçtiğimiz yıl
mülakat başarısına rağmen yaşı küçük olduğu için gidemeyen GÜLĐZ ELĐF ERSÖZ . Elif ile ilgili tüm müracaat
formları ve dökümanlar hazırlandı bu hafta içinde guvernöre teslim edilecek.
Cumhuriyet Đlköğretim Okulu’nun ihtiyacı olan “Akıllı Tahta ve Projeksiyon aleti” ile ilgili kaynak temin
edildi. Bu konuda üstün bir duyarlılık örneği göstererek teklif getiren sevgili üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Lütfen Dikkat !!! Guvernörün katılımı ile yapacağımız 4. ve resmi asamble 17 Ocak 2009 tarihinde .
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız 04 Kasım Salı günü saat 19.30 da Rotary evinde

KASIM AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE ROTARY VAKFI AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Emir A LP

Akın Tiryakioğlu misafiri

ÖNÜMÜZDEKĐ HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
06 Kasım
06 Kasım
08 Kasım
10 Kasım

Zehra-Tamer BORAL
Selda ARAN
Ahmet ÇELĐK
Asiye-Ekrem BALTA

Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Doğum günü
Evlilik yıldönümü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETĐRENLER
Yasef Romano , Đrfan Kızanlık , Đsmet Açıkgöz , Oktay Alemdar , Kemal Karakuş , Altan Bayram
Đlhan Toksöz

teşekkürler…………..

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ali Es , Emre Ülkümen , Kaya Zeybekoğlu
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDĐKLERĐMĐZ
Ahmet Deveci , Demirkan Çağlayan

DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 88 Teşekkürler ……………….

 GÜNÜMÜZÜN DÜNYASININ ARADIĞI ĐNSAN
Bugün dünya, hayatın güzel olduğuna inanan ve onu daha mükemmel bir şekilde yönetmeye çalışan insanları
arıyor . Bunlar o insanlar ki , şerefli bir siyaset değil , insanlığın özü sayılmalı. En ufak ayrıntısına kadar
dürüstlüğün ve gerçeğin koruyucusu olmalı , kusurlarını bilmeli ve bunları düzeltmek için bütün gücüyle
çalışacağını haykırmaktan yılmamalı , servet yerine şerefin , yarar yerine gerçeğin , kabalık yerine nezaketin ,
lüzumsuz gösteriş yerine alçak gönüllülüğün , küçüklük yerine soyluluğun koruyucusu olmalı. Yeteneklerinin
hepsini insanlığın yükselmesi ve yaşaması için kullanmalı , yalanı , bencilliği sahte ve menfaat gözeten duyuları ,
kötü gayeleri olmamalı . Belirli ve dürüst bir gayesi olmalı ve bu gayeye doğru şerefle ilerlerken , karşılaştığı
başarısızlıkları başarıya giden yolun temeli sayabilmeli , kendi kuyusunun suyunu , sofrasının ekmeğini , anlının
teri karşılığı servetinin bir kısmını , bunlara muhtaç olanlarla paylaşabilmeli ve … bütün bunları yapabilmenin
huzuru içinde , Yaratıcısına şükran borcunu unutmamalıdır.
Değerli dostlarım ;
Yukardaki bu cümleler bir ROTARYEN’i çok güzel tanımlıyor değil mi ?
Rtn. Yasef Romano
Başkan
06.08.1991 tarih ve 440 No lu Edirne Rotary Kulübü Bülteninden ……………….

BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

Cumhuriyet Nedir?
Cumhuriyet, başta devlet başkanı olmak üzere, devletin başlıca temel
organlarının belli aralıklarla yinelenen seçimlerle göreve getirildiği bir “yönetim
biçimi”dir. Cumhuriyet adı verilen yönetim biçimleri, yöneticilerin göreve
getirilmesinde veraset yöntemini reddetmiştir. Cumhuriyet adı verilen yönetim
biçimlerinde halk, yönetimini beğenmediği yöneticileri, belli aralıklarla yinelenen
seçimlerde değiştirebilmek olanağına sahiptir. Bu nedenle yöneticiler, toplumu
keyfi biçimde yönetemezler; halkın isteklerini ve beğenilerini göz önünde tutmak
zorunda kalırlar. Bir başka deyişle, yöneticilerin iradesi mutlak değil, halk iradesi
ile sınırlıdır. Cumhuriyetlerde bu özellikler, yönetenleri siyasal bakımdan halka
“sorumlu” duruma getirir, yönetilenleri tebaa, kul olmaktan çıkarıp vatandaşlık
konumuna yüceltir. Yönetilenler, “hükümdarlık (monarşi)” adı verilen yönetim
biçimlerinde tebaa veya kul durumundadırlar.“Tebaa” veya “kul” olmak,
hükümdarın iktidarına ve tüm buyruklarına baş eğmekle yükümlü olmak
demektir.“Tebaa” veya “kul”, hiçbir zaman hükümdarın iktidarını sınırlayıcı veya denetleyici bir rol
oynamaz.“Tebaa” veya “kul” hükümdarı seçimle değiştirmek olanağına sahip olmadığı için, hükümdarın “tebaa”ya
karşı hiçbir siyasal sorumluluğu da yoktur.
Türkiye'de Cumhuriyet Nasıl Đlân Edildi?
Türkiye'de Cumhuriyet yönetimine, 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir; ancak 23 Nisan 1920 tarihinin, Cumhuriyet
yönetiminin de fiilî başlangıcı olduğunu söylemek gerekir.23 Nisan 1920'de “egemenliğin kayıtsız şartsız ulusa ait
olduğu” ilân edilmiş; ulusun seçtiği TBMM'nin denetimindeki hükümet, ulusun kaderini belirlemek üzere
çalışmaya başlamıştır. Bu gelişmelere karşın, Padişahlık ve Saltanatın hukuken kaldırılması için 1922 yılına
kadar beklemek gerekmiştir.TBMM, 1 Kasım 1922 gecesi verilen bir kararla, “Halifelik”le “Saltanatı” birbirinden
ayırmış; Saltanatı kaldırmıştır. Halifeliğin ise, bir süre daha korunması uygun bulunduğu için, Đngiltere'ye sığınmış
olan Vahdettin'in yerine, Osmanlı Ailesi'nden Abdülmecit, Halife seçilmiştir. Cumhuriyet'in ilânından sonra,
Halife'nin, iktidar odağı haline getirilmesi için çalışmalar başlayınca, 3 Mart 1924 tarihinde de Halifelik
kaldırılmıştır.Bu aşamalardan geçilerek kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, tarihimizdeki en önemli
dönüşümdür.“Hukuk devleti” ilkesinin ve “hukukun üstünlüğü” kavramının da Türkiye'de, Cumhuriyet yönetiminin
getirileri arasında olduğu söylenebilir.
Cumhuriyet''in Getirdiği Yenilikler
1. Siyasal Yenilikler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin Đlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
2. Toplumsal Yenilikler
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)
3. Hukuk Yeniliği :
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)
4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

Cumhuriyetimizin 85. yıldönümü tüm Rotary camiasına ve ülkemize kutlu olsun

 Bunları biliyormusunuz ……………………
BOOK CROSSING
Amerika’da yeni bir moda çıkmış: Bir takım meçhul kişiler, kamuya açık yerlere birtakım kitaplar bırakıyorlarmış.
Diyelim bir parka gidip bir banka oturuyorsun, bankta bir kitapla karşılaşıyorsun.
Mahallede yasayan birçok kadının ortaklaşa kullandığı ‘çamaşır yıkama merkezine’ gidiyorsun, makinelerden
birinin üstünde bir kitap. Trene biniyorsun, aa, koltuğunda bir kitap bulunuyor.
‘Marketten’ alışveriş ederken elini atıyorsun, birisi bisküvi paketleriyle cips paketlerinin arasına bir kitap
yerleştirmiş. Telefon kulübesine giriyorsun, telefonun yanında bir kitap... Define bulmak gibi!
Roman, şiir, öykü, deneme, artık bahtına ne çıkarsa...Bu moda Đtalya’da ve Fransa’da da yayılmakta.
Kitabi bırakan kişi kimliğini gizli tutuyor, kitabın parasını da helal ediyor. Tek ricası var, siz de okuduktan sonra
buna benzer bir yere bırakın da başkaları da yararlansınlar. Fakat bunu başlatan kişi belli: Ron Hornbaker
adında, Missouri eyaletinden bir bilgisayarcı. Bu olaya ‘Book Crossing’ deniyormuş. ‘Kitap gezdirme’ diye mi
tercüme edelim.. Fransa’ da böyle ‘crossing’ yapan dokuz bin kişi varmış, daha şimdiden, ortalıkta dolaşan
serseri kitap sayısı da on bini geçmiş... Bu nedir biliyor musunuz ? Bu bir çeşit ‘okuma ve okutma kampanyasıdır’
. Paylaşmaktır. Ve başlı başına bir projedir. Türkbükü’nde plajdayım. Bir baktım, yattığım yerde bir kitap var.. Adı,
‘Yıldızlı, yağmurlu geceler’.. ‘Ah, biri unutmuş’ derken, kapağını açıp içine bakmak istedim ve beni şaşırtan bir
yazı gördüm; ‘Ben bu kitabi severek okudum. Ve bitirdiğim yerde bırakıyorum. Sizin de seveceğinize eminim.
Severseniz okuyun, sevmezseniz aynen bulduğunuz yerde bırakın. Okursanız, numara verdikten sonra sizde
olduğunuz yerde bırakın lütfen…03.. Üçüncü kişinin bu kitabi bıraktığını belirtiyormuş. . Diğer iki kişiden biri
Đstanbul’da bırakmış, diğeri ise Bodrum’da bırakmış.. Ben aldım kitabı Đstanbul’a geldim ve hala okuyorum.
Bitirince ben de ’04 ’ve nerede okumuşsam yazıp bırakacağım. Meğerse bu yeni adetmiş… Özellikle Londra’da
çok yaygınmış. Parklarda bırakıyorlarmış okudukları kitapları insanlar. Londra’da bırakılan bir kitap Kuzey
Đrlanda’dan çıkmış.. Bakalım benim bırakacağım kitap nereden çıkacak? Elinizdeki kitabı bulduğunuz ilk noktaya
bırakmadan önce www.bookcrossing.com sitesini incelemenizi tavsiye ederim. Siteye girince 2.5 milyon kitabın
hala dolaşmakta olduğunu göreceksiniz. Amaçları tüm dünyayı bir kütüphaneye çevirmek!!! Kitaba bir etiket
alınıyor, sisteme kitapla ilgili bir takım giriliyor, bu etiket üzerinde ise bulana kitabin Book Crossing eylemi
içersinde bırakıldığı, eğer ulaşım imkanı var ise sisteme bulunma ile ilgili ve eğer el değiştirecekse bir sonra
bırakılacağı durak.. vs ile ilgili bilgiler veriliyor. Bu sayede kitabınızı takip edebiliyorsunuz. Cafe’de, otel lobisinde,
sinemada kitap bulursanız, şaşırmayın hemen içine bakın, book crossing olabilir ..
S.Koçkan

ĐSKAMBĐL KAĞITLARININ DĐLĐ
Đskambil kağıtlarının bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa’sına dayandığı kesin gibi.
O tarihlerde, Fransa’da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil
ediyordu. Kupa bir kalkanı andıran şekli ile asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekli ile
orduyu, karo ticari deniz işletmelerini ve eşkenar dörtgen kiremitlerden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca
yaprağına benzeyen şekli ile köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en
değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni işte bu sınıflamadır

