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BAŞKANIN MEKTUBU
13 Şubat Cuma günü Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının yeni hizmet binası görkemli bir tören ile açıldı.
Edirne Valisi , TOBB Başkanı , milletvekilleri ve Belediye başkanları ile halkın katıldığı açılış töreninde binayı
gezme şansımızda oldu. Başta üyelerimiz Ümit Mıhlayanlar , Cengiz Benakman ve Emre Alp olmak üzere emeği
geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. Edirne’ye hayırlı olsun.
Bugünkü toplantımızda geçmiş dönem başkanlarımızdan Okyar Yayalar ağabeyimiz Ülkemizde ve
dünyada ekonomik kriz konulu hepimizi bilgilendiren ve ilgi ile izlenen bir konuşma yaptı. Kendisine çok teşekkür
ediyorum. Okyar ağabeyin biyografisini arka sayfada bulabilirsiniz.
Pamporovo’da Pyrgos Kulübü Başkanı ile yaptığımız toplantıda bizden 24-26 Nisan 2009 tarihleri
arasında yapacakları RYLA semineri için 18-25 yaş arası iyi derecede Đngilizce bilen ve lider vasıflı 3 adet öğrenci
istedi. Ulaşım hariç tüm masrafları Pyrgos kulübü tarafından karşılanacak olan öğrenciler için değerli üyelerimiz
aday gösterdiler ve bizde onları bildirdik .
Sevgili Dostlarım ; Kulübümüz için çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapma hazırlığı içindeyiz.
Guvernörümüzün de arzuları ile 22 Mart 2009 Pazar günü Edirne’de 2420 Bölge Uluslararsı Vakıf semineri
yapacağız. Bu önemli tarihi lütfen not ediniz. Edirne Rotary Kulübü olarak kalabalık bir üye sayısı ile katılmamız
gerekmektedir. Tüm arkadaşlarımın bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum Program ile ilgili detaylar
Ana Komite Başkanımız Kenan Karakuş tarafından hazırlanmaktadır. En kısa süre içinde sizlere duyurulacaktır.
Bölge duyuruları ise Guvernör tarafından yapılacaktır.
2420 Bölge GSE Komitesi tarafından Avustralya grubunun 24-26 Nisan 2009 tarihlerinde Kulübümüze
misafir olacağı bildirildi. Aynı tarihlerde Bulgaristanın Pyrgos Kulübünün RYLA semineri var . Kulübümüzün
Gençlik Hizmetleri Ana Komitesi bu konu ile ilgili olarak destek ve yardım için seminere katılacaklar. Gerek Vakıf
gerekse Gençlik Hizmetleri Ana Komite Başkanlarımız Kenan Karakuş ve Emre Alp’in verecekleri karar
doğrultusunda tarihlerin değişmesi durumunda siz sevgili üyelerimiz bilgilendirileceklerdir.
Kulübümüzün geleneksel tanıtım projelerinden bu yıl yapacağımız Bodrum yöresi gezimiz ile ilgili program
belli oldu.28-31 Mayıs 2009 (Perşembe-Pazar) tarihleri arasında Kadıkale Yasmin Resort Otel de ultra her şey
dahil 3 gece konaklayacağız. Katılmak isteyen dostlarımızın bana yada Tamer veya Serhad’a isimlerini
yazdırmaları gerekmektedir. PROGRAM : 28 Mayıs Perşembe günü 05.30 Edirne’den Đstanbul Yeşilköy
Havalimanına hareket 09.30 THY uçağı ile Bodruma hareket 12.00 Otele varış ve serbest zaman. 29 Mayıs
Cuma bütün gün serbest isteyenlere ekstra kos adası gezisi (Yunan vizesi gerekiyor) 30 Mayıs Cumartesi bütün
gün serbest , akşam yemekten sonra Bodrum barlar sokağı gezisi 31 Mayıs Pazar 08.00 Kahvaltıdan sonra
Bodrum havaalanına transfer 10.30 THY uçağı ile Đstanbul’a hareket. 12.00 Yeşilköy havalimanından otobüs ile
Edirne’ye hareket FĐAT :Tüm ulaşımlar , 3 gece 5 yıldızlı Yasmin Resort’da ultra her şey dahil konaklama iki
kişilik odada kişi başı 390 Euro , tek kişi 490 Euro , 3.kişi 380 Euro , 0-12 yaş birinci çocuk 250 Euro , 2-12 Yaş
ikinci çocuk 320 Euro

2420.Bölge Vakıf Semineri 22 Mart 2009 Pazar günü Kulübümüz tarafından yapılacak
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 24 Şubat Salı günü Saat 19.00 da Rotary evinde

ŞUBAT AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DÜNYA ANLAYIŞ AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Angel ANGELOV
Raşit GÜNAYDIN
Halil ALTUĞ
Alexander ÇĐKĐRĐK

Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosu
Đş adamı
Beykent Kolej Müdürü
Sveti Georgi Kilisesi Papazı

Akın Tiryakioğlu misafiri
Mimarsinan RK
Serhad Ceylan misafiri
Kenan Karakuş misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
26 Şubat
27 Şubat
28 Şubat
02 Mart

Neslihan DEVECĐ
Doruk BENAKMAN
Özkal Atabey TOKSÖZ
Cengiz BENAKMAN

Doğum günü
Doğum günü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ ……….

ATTENDANCE GETĐRENLER
Demirkan Çağlayan , Đsmet Açıkgöz , Tarık Etker

teşekkürler……….

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Ahmet Deveci , Đlhan Toksöz , Kaya Zeybekoğlu , Önder Yalınçgören
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 93 Teşekkürler ……………….

OKYAR YAYALAR
1939'da Bozüyük'te dünyaya geldi. ĐTÜ Elektrik Fakültesinden 1962'de mezun oldu. Aynı yıl Aralık ayında
Ankara'da Elektrik Đşleri Etüd Đdaresi'nde proje mühendisi olarak göreve başladı.1967-68 ve 1970-71
dönemlerinde Đngiltere'de Hull Üniversitesinde lisans üstü ekonomi eğitimi gördü. 1974 yılında Devlet Planlama
Teşkilatı Đktisadi Planlama Dairesine geçti. DPT'de enerji sektöründen sorumlu uzman olarak görev yaptı. 1978
yılında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1980 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığında Müşavirlik görevi verilmesi üzerine istifa ederek Devlet memuriyetinden ayrıldı.
1980 yılında ailesinin ortak olduğu Edirne'de kurulu Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye Genel Müdür oldu.
Üretimi olan "Olin" markalı sıvı yağ ile tanınan aynı Şirketin 1988 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına geldi
Halen bu görevine devam etmektedir. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinde uzun yıllar Başkan Vekilliği yapmıştır.
ÇEVKO Vakfının 1993 yılından beri Yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ayrıca Edirne Sanayici ve
Đş Adamları Derneği (EDSĐAD)'ın Başkanlığını ve Türkiye Gıda Đşverenleri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği
görevlerinde bulunmaktadır. 1970 yılında Aysun Hanımefendi ile evlenen Okyar Yayalar ; Tolga adında bir erkek
ve Neşve adında bir kız çocuk babasıdır.
DUYURULAR




Fatih RK “Çocukların Düşleri Gerçek Olsun” isimli eşlendirilmiş bağış projesi için 17-19 tarihinde Mardin gezisi
düzenliyor. Uçak ve otobüs bağlantılı gezinin fiatı 1 gece 2 gün 575 TL/Kişi ile 2 gece 2 gün 675 TL/kişidir.
Beykoz RK Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 8 Mart Pazar günü saat 12.00 de Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde
yemekli “ödül töreni” düzenleyecektir Prof.Dr.Müyesser Tuncer , Yüksek Mimar Tülay Taşçıoğlu , Gaye Akçen ve
Afet Balkan’a meslek hizmet ödülü verilecektir. Ayrıca Özge Yıldırım-Haute Couture defilesi gerçekleştirilecektir.
Elde edilen gelir Çapa Tıp Fak. Çocuk Bölümüne cihaz alımında kullanılacaktır. (Davetiye : Beykoz RK Bşk eşi
Sena ATASOY 0 532 211 70 14)



Beykoz RK tüm Rotaryenleri 7 gün 24 saat her konuda hizmet verecek Back-Up kartı ile tanıştırıyor. Yol yardımından
seyahat danışmanlığına aklınıza gelebilecek her konuda hayatımızı kolaylaştıracak kartlar ve özellikleri yakında tüm
üyelerimize dağıtılacak.

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

Geçen haftadan devam ………….

Vurmalı çalgılar (Perküsyon)
Tokmak, baget veya fırça gibi cisimlerle vurularak titreştirilen çalgılardır. Orkestranın en arkasında bulunurlar.
•

Timpani: Küçük orkestra davullarıdır. Yarım küre biçimindedirler. Çıkaracakları nota, derileri gerilerek ayarlanabilir.

•

Zil: Đki dairesel bakır levhadan oluşur, birbirlerine çarpılarak ses çıkarır.

•

Üçgen: Bir metal çubuğun üçgen şekli oluşturacak şekilde bükülmesiyle yapılır. Küçük bir sopayla vurularak kısa
ama etkili bir çın sesi verir.

•

Kastanyet: Đspanyol kökenlidir. Đki küçük tahta parçasından oluşur, bunların birbirine vurulmasıyla ses çıkarır.

•

Çıngırak: Metalden yapılmış konik biçimli bir çalgıdır. Đçinde yine metalden küçük bir tokmak asılıdır, çıngırak
sallandıkça koninin iç yüzeyine çarparak ses verir.

•

Tef: Yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılır ve parmak vuruşlarıyla çalınır.
Her vuruşta, kasnaktaki ince pirinçten 4-8 çift küçük zil tınlar.

•

Trampet: Dairesel bir metal gövdenin iki tarafına gerilmiş deriden ve bir derinin hemen altındaki gerili kirişlerden
oluşur. Bagetle vurulduğunda deriler kirişlerle titreşir ve güçlü, keskin bir pat sesi çıkar.

TĐMPANĐ

ZĐL

TEF

TRAMPET

KASTANYET

KLAVSEN
Klavsen piyanonun atası olan bir enstrüman olarak bilinmekle beraber; piyano ile tek benzer
yanı, iki enstrümanın da klavyeli çalgılar olmasıdır. Fakat mekanizma, ses rengi ve çalış tekniği
yönünden birbiri ile pek ilgisi yoktur. Klavsen telleri bir mızrap ile çekerken, piyanonun çekiçleri
tellere vurur. Bu da piyanonun kimi zaman vurmalı çalgılar kategorisine girmesine neden olur.
Ayrıca, piyanonun icadından sonra klavsenin yerini alması yaklaşık 50 yıl kadar uzun bir
dönemi kapsar ve bu elli yıllık süreç içerisinde eser üretmiş olan besteciler klavseni piyanoya
tercih etmişlerdir.

KLAVSEN
Klasik Batı Müziğinde beste biçimleri
(Sonat, Kantat, Madrigal, Oratoryo, Konçerto, Süit, Senfoni, Opera, Şarkı )
Sonat : Genellikle birkaç bölümden oluşan söylenen değil çalınan oldukça uzun bir parçadır.
Madrigal : Madrigal Rönesans ve Barok dönemlerde ortaya çıkan ve dini olmayan vokal müzik kompozisyonudur. Çok
seslidir ve enstrüman eşliği olmaksızın seslendirilir
Konçerto : Konçerto Amacı bir veya birkaç müzik çalgısının virtüözitesini (çalma ustalığı) ve müzikal yeteneklerini dinleyiciye
sunmak olan müzik parçasının genel adıdır. Genellikle ilk bölüm hızlı, ikinci bölüm yavaş, üçüncü bölüm ise yine hızlı olur.
En genel şeklinde bir solo çalgı ve orkestra olur.
Senfoni : Senfoni, genellikle orkestralar için bestelenmiş ve uzun olan müzik yapıtıdır. Belirli bir biçimi ifade etmez. Ortalama
süresi yarım saatdir.
Opera : Opera, genellikle tarihi veya mitolojik konulu bir drama eşliğinde ortaya konan, müzikal ve teatral formda bir sahne
eseridir.

ALTIN KĐTAP

DALE CARNEGIE (1888 – 1955)

Dost Kazanma ve Đnsanları Etkileme Sanatı
1- Tenkit etmeyin , ayıplamayın , şikayet etmeyin
2- Karşınızdakini dürüstlük ve içtenlikle takdir edin
3- Karşınızdaki kişide güçlü bir istek uyandırın
4- Başkaları ile içtenlikle ilgilenin
5- Gülümseyin
6- Kullanılan dil ne olursa olsun , kişi için en önemli ve kulağa en tatlı gelen kelime kendi ismidir.
7- Đyi bir dinleyici olun . Diğer insanlara kendilerinden söz etmeleri için cesaret verin.
8- Karşınızdaki kişinin ilgilendiği konular hakkında konuşun
9- Karşınızdaki kişiye önemli biri olduğunu hissettirin ve bunu içtenlikle yapın.
10- Bir tartışmada en iyi sonucu almanın tek yolu tartışmadan kaçınmaktır.
11- Başkalarının görüşlerine saygı duyun. Asla “yanılıyorsun” demeyin
12- Eğer hatalıysanız bunu hemen içtenlikle kabul edin.
13- Daima dostça yaklaşın.
14- Karşınızdaki kişiye “ evet , evet” detirtin.
15- Bırakın karsınızdaki kişi daha çok konuşsun.
16- Bırakın karşınızdaki kişi fikirlerin kendisinden çıktığını sansın.
17- Olayları karşınızdaki kişinin bakış açısından görmeye çalışın.
18- Karşınızdaki kişinin fikir ve arzularına anlayış gösterin.
19- Daima kişilerin hassas oldukları , insani konulara değinin.
20- Fikirlerinizi dramatize edin
21- Meydan okuyun
22- Konuşmaya içten bir övgü ile başlayın.
23- Đnsanlara hatalarını dolaylı yoldan gösterin.
24- Karşınızdakini eleştirmeden önce kendi hatalarınızdan söz edin.
25- Emir vermek yerine sorular sorun.
26- Karşınızdakinin gururunu korumasına izin verin.
27- En küçük gelişmeyi bile övün. Beğenilerinizde içten , övgülerinizde cömert olun.
28- Kişiyi hayat boyu taşıyıp korumak isteyeceği şekilde onurlandırın
29- Đnsanları yüreklendirin. Hataların kolay düzeltilebilirmiş gibi görünmesini sağlayın.
30- Đnsanların önerdiğiniz şeyi seve seve yerine getirmelerini sağlayın

