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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım 2010-2011 Rotary dönemi Başkan adayımız sevgili Tarık Etker Yönetim Kurulumuza
dilekçe vererek görevden affını istedi. Yönetim Kurulu tarafından dilekçesi kabul edilen Tarık Dostumuzun kulübe
katkıları elbette devam edecektir. Kendisini önümüzdeki dönemlerde başkanımız olarak görmek en büyük
arzumuzdur. Bu gelişmeden sonra Sevgili Serhad Ceylan 2010-2011 Dönemi Edirne Rotary Kulübü asil Başkan
adayı olmuştur. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz.
11 Mart Çarşamba akşamı Mimarsinan Rotary Kulübünün 15. kuruluş balosuna Yasef Romano ve eşi ,
Demirkan Çağlayan ve eşi , Hasan Altuntaş ve eşi ile ben ve eşim birlikte 8 kişi katıldık. Sevgili Şükrü Ciravoğlu
eşi Güzin hanımefendinin üyelik giriş töreninde yapıldığı gece Mimarsinan Rotary Kulübü Türk Sanat Müziği
Korosunun söylediği güzel şarkılarla çok keyifliydi.
12 Mart Perşembe akşamı Çorlu Rotary Kulübünün resmi toplantısına katıldım. Trakyadaki Kulüplerin
başkanlarının katıldığı toplantıda bir konuşma yaparak tüm başkanları ve üyelerini 22 Mart Pazar günü
yapacağımız vakıf seminerine davet ettim geniş bir katılımla geleceklerini söylediler Ev sahipliğimizde
gerçekleştireceğimiz bu önemli organizasyon ETSO yeni hizmet binası zemin kat salonunda saat 10.00 da
başlayacak 15.00 de sona erecek . Seminere başta GD Guvernörü Hitay Güner olmak üzere tüm bölge görevlileri
katılacak. Edirne Rotary Kulübü üyesi sevgili dostlarımın büyük bir grup olarak seminerde olmaları kulübümüz
adına çok önemlidir. Tüm arkadaşlarımın katılım konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica
ediyorum. Seminer programını 2. sayfada bulabilirsiniz.
Bölge Guvernörümüz Ömer Kuran Kulüplere gönderilen Opet kartlarının kullanılması durumunda Bölgeye
önemli bir maddi katkı sağlanacağını bu nedenle üyelerin kullanım konusunda hassas davranmalarını rica ediyor.
Çerkezköy Rotary Kulübü 18 Mart Şehitler günü ve haftası sebebiyle Çerkezköy Lemar Alışveriş
merkezinde ücretsiz sinema gösterisi düzenleyecektir Film yönetmen Nesli Çölgeçen’in “SON BULUŞMA” filmidir.
31 Mart 2009 Salı günü Kulübümüzün 32. yaş günü. Sevgili Oktay ve üye arkadaşlarımızla yaptığımız
görüşmelerde eski üyelerimizin de katılımı ile görkemli bir eşli balo yapma fikri oluştu. Yer konusunda birkaç
alternatif var. Bu hafta veya önümüzdeki hafta yer konusu kesinleşecek hemen sizlerle paylaşacağız. Tüm
eski üyelerimize haber vermeye başladık. Herhangi bir yanlışlık yapmamamız için siz deneyimli dostlarımızın
uyarılarına ihtiyacımız var
Edirne Rotary Kulübünün bu yıl yapacağı 7. Uluslararası RYLA semineri tarihi ve yeri belli oldu. Gençlik
Hizmetleri Ana Komite Başkanı Emre Alp’in verdiği bilgiye göre seminer 8-9-10 Mayıs 2009 (Cuma-Pazar) günleri
DSĐ Edirne Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde gerçekleşecek. Sevgili Emre’ye teşekkürler . Uluslararası
Hizmetler Ana Komite Başkanımız Tamer Boral da katılım konusunda gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Bölge Vakıf Eğitim Semineri 22 Mart Pazar Saat 10.00 da Edirne’de ETSO’da

GSE Avustralya grubu 28-29 Nisan 2009 Tarihinde Kulübümüzü ziyaret edecekler
Uluslararası Bodrum gezi projemiz 28-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında yapılacak

2420 Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya Miracle Resort Otelde
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 24 Mart Salı günü Saat 19.00 da Rotary evinde

MART AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE ROTARACT HAFTASI AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Barış ERPENÇE

Deniz Yatırım Uzmanı

Kenan Karakuş misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
25 Mart
26 Mart
27 Mart
29 Mart

Hasan Altuntaş
Đsmet Açıkgöz
Zerrin Tiryakioğlu
Şükrü Ciravoğlu

Doğum günü
Doğum günü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETĐRENLER :
Rtn Demirkan Çağlayan , Rtn Tarık Etker

Teşekkürler ………….

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

DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 85 Teşekkürler ……………….

DUYURULAR :
•
•

•

•

•

Geçen hafta bültende Aramızda Göremediklerimiz başlığı altında yanlışlıkla toplantıya
katılmadıkları bildirilen sevgili dostlarım Ali Es , Demirkan Çağlayan , Hasan Altuntaş , Đsmet
Açıkgöz ve Đrfan Kızanlık’dan özür diliyor ve bu yanlışlığı düzeltiyoruz.
Gelecek Dönem Başkanımız Cengiz Benakman 14-15 Mart tarihlerinde Başkanlar Eğitim Seminerine
katılmıştır. Dönem Sloganı “THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS” (Rotary’nin geleceği sizin
elinizde) dir. Sevgili Cengiz güzel üslubu ile seminer ile ilgili bilgileri bizlerle paylaştı. Çok teşekkür
ediyoruz.
22 Mart Pazar günü Edirne Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet binasında Kulübümüz tarafından
organize edilecek olan 2420 Bölge Uluslararası Vakıf Eğitim Semineri Programı
Saat 10.00-10.30 Kayıt
Saat 10.30-11.30 1.Oturum
Saat 11.30-11.43 Ara
Saat 11.45- 13.00 2.Oturum
Saat 13.00-14.00 Yemek
Saat 14.00-15.00 3.Oturum
GDG Hitay Güner Başkanlığında Bölge Vakıf Komitesinin deneyimli üyelerinin vereceği eğitimden tüm
arkadaşlarımın özelliklede yeni üyelerin çok faydalanacağı tabiidir. Tüm
bilgiler özellikle Trakya Kulüplerine bildirilmiş ve olumlu geri dönüşler alınmıştır.
2420. Bölgenin en önemli projelerinden biri olan Sağlık , Eğitim ve Kültür Konvoyu 18-19 Nisan
tarihlerinde Trakya’yı gezdikten sonra 19 Nisan akşamı Edirne’de olacak burada yapılacak şenlikle sona
erecektir. Bu proje ile ilköğretim okullarına ve öğrencilere dağıtılacak malzemeler için azami desteğe
ihtiyaç vardır. Malzemeler : Bayrak , Atatürk Resimleri (Çerçeveli) , Haritalar , Atlaslar , Kütüphane , Sağlık
Dolabı , Ders Malzemeleri ve gereçleri , Her türlü Kırtasiye malzemesi , Pinpon masası , Sırt Çantası ,
Giyim ve spor malzemeleri gibi çeşitli olup bu konuda destek vermek isteyenlerin gönderileri POLARĐS
TEKSTĐL DEPO , Telsizler Mahallesi Beşyol mevkii , Ali Ağa Çıkmazı No 6 Florya-Küçükçekmece
ĐSTANBUL adresine göndermeleri özellikle rica olunur. (Tlf 0212 426 04 46/120)
Eski üyelerimizden Sevgili Erol Balkan geçirdiği rahatsızlık sonucu hastanede tedavi altına alınmıştır.
Sevgili Dostumuza tüm kulüp üyeleri geçmiş olsun diyor en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni
ediyoruz.

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

Bunları biliyormusunuz ……………………..

ROTARY SLOGANLARI
1911 yılı Ağustos'unda Oregon Eyaletinin Portland şehrinde yapılan ikinci Rotary Konvansiyonunda Uluslararası
Rotary'nin benimseyip onayladığı ilk slogan "He Profits Most Who Serves best" sözcükleriyle ifade edilen bu
söz, hizmet amaçlı bir kulüp olan Rotary'nin felsefesini "En iyi hizmet eden, en çok yararlanır" diyerek özlü bir
şekilde ifade ediyordu.Bu cümle, Şikagolu Rotaryen Art Sheldon'ın 1910 yılında yaptığı konuşmadan değişiklik
yapılarak alınmıştır. Konuşmanın aslında "Dostlarına en iyi hizmeti veren en çok kazançlı çıkar" deniliyordu. Aynı
günlerde Minnesota Eyaletinin Minneapolis şehri Rotary Kulübü başkanı Ben Collinsise, bir Rotary kulübü
kurmanın en uygun yolunun kendi kulübünün benimsemiş olduğu prensibini kabul etmekten geçtiğini ifade ederek
"Kendin değil Hizmet önemlidir" cümleciği ile ana felsefeyi kısaca özetlemiştir.1950 yılında Detroit şehrinde
yapılan Rotary Konvansiyonunda işte bu iki söz, az değiştirilerek ve birleştirilerek tek bir slogan haline gelmiş ve
ifadesini "KENDĐNDEN ÖNCE HĐZMET" sloganında bulmuş ve "En iyi hizmeti veren en çok yararlanır"
cümlesi ile rotaryenlerin resmi sloganına dönüşmüştür.1989 yılı Yasama Konseyi sırasında Rotary'nin esas
sloganı olarak kabul edilen ve en az ve öz sözcükle ifadesini bulan "KENDĐNDEN ÖNCE HĐZMET" sözü, Rotary
felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.
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Aksatmadan Kulüp toplantılarına katılınız
Bölge asamblesine iştirak ediniz
Candan bir arkadaşlık tesisine çalışınız
Diğer Kulüpleri her fırsatta ziyaret ediniz
Eğer Rotary için zamanınız yoksa bunu kulübe girmeden önce düşününüz.
Fikirlerinizi yöneticilerinizle paylaşınız
Gençlere Rotary amaçlarını anlatınız
Hizmet için zaman ayırınız
Israr ettiğiniz konuda tam emin olup olmadığınızı düşününüz
Đyi niyet ile karşılıklı daha iyi anlaşma sağlayınız
Japonya’dan Peru’ya kadar her yerde dostunuzun olduğunu hatırlayınız
Konuklara yakınlık gösteriniz
Layıkı ile çalışıp çalışmadığınızı kendinize sorunuz
Mesleki hizmetleri geliştirmeye çalışınız
Neden bir Rotaryen olduğunuzu aklınızdan çıkarmayınız
Ocakbaşı toplantılarında Rotary konularına eğiliniz
Öğretici olunuz , yeni üyelerin sizden bekledikleri vardır
Programın iyi olması için her zaman yardımcı olunuz
Rozetinizi her zaman gururla taşıyınız
Sadece yemek için Rotary toplantılarına gelmeyiniz
Şahsi menfatinizi Rotary’de uzak tutunuz
Toplum gereksinimlerini akıldan çıkarmayın
Uluslararası anlayış ve ilişkilerinizi geliştiriniz
Üstlendiğiniz komite görevlerini yerine getiriniz
Varlığınızın kulübümüze güç kattığını unutmayınız
Yeni üyeler teklif ediniz
Zaman yokluğunu mazeret olarak kullanmayınız
27.11.1990 tarih ve 416 No lu Edirne Rotary Kulübü Bülteninden……….

SUYUN BUGÜNÜ VE GELECEĞĐ:
Bu yüzyılın en büyük tehdidi olan küresel iklim değişikliğinin insani kalkınma üzerine etkisi ve iklim değişikliğine
uyumda karmaşık ama merkezi bir role sahip olan su için yapılan çalışmalarda Đklim değişikliği ile değişen
dünyada; yeterli miktarda ve kalitede su kaynaklarına olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artacağı, bu nedenle su
kaynaklarının etkin yönetilmesi için şimdiden adım atmak gerektiği tüm bilim adamları tarafından söylenmektedir.
Bu gün ki bilgilerimiz ışığında aşağıda sıraladığımız gerçekler ne yazık ki sorunun ne kadar korkutucu boyutlara
geldiğinin bir ifadesidir.
• Yeryüzündeki toplam su miktarının % 97,5’i tuzlu sudur. Tüm canlıların yaşam kaynağı olan tatlı su oranı
yalnızca %2,5’tir. Tatlı su kaynaklarının %70’e yakını buz ve buzulların içinde hapsolmuşken, diğer
% 30’luk kısmı yer altındadır.
• 2025 yılına kadar 1,8 milyar insan su kıtlığı çekecek. Bu da göllerden, nehirlerden ya da yeraltı sularından
çekilen suların çok daha fazla olacağı ve su kaynaklarının artık gelecekte daha fazla ekosistem hizmetlerini ve
insan ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına geliyor.
• Dünyadaki hastalıkların %80’i güvenli ve temiz suya ulaşamamaktan kaynaklanmaktadır.
• 2075 yılına kadar kronik su kıtlığı çekecek kişi sayısının 3 ila 7 milyar arasında olacağı öngörülüyor. 2,5 milyar
insanın ise güvenli ve temiz sudan yoksun olacağı belirtiliyor.
• Küresel sıcaklıktaki 3-4˚C’lik artış hidrolojik döngüyü değiştirecek, sellerin bölgesel etkilerini daha da
kötüleştirecek ve milyonlarca çevresel mültecinin ortaya çıkmasına neden olacak.
• Đklim değişikliği; sellerin ve kuraklığın sıklığını artırmakta ve etkilerinin daha şiddetli yaşanmasına neden
olmaktadır.
• 2050’de dünyadaki tüm insanlara yetecek miktarda gıda temini için suya bugünkünden %50 daha fazla ihtiyaç
olacak.
• Gelişmekte olan ülkelerde, endüstriyel atıkların %70’i arıtılmadan su kaynaklarına bırakılmaktadır. Bu da
kullanılabilir su kaynaklarını kirletmektedir.
• Günümüzde kişi başına suya ulaşabilirlik, 1950’lerdekinin %15-30’u arasındadır.
• Çalışmalar iklim değişikliğinin su yönetimi üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını gösteriyor: 2020’de ürün
veriminde %2,5 ila %10 arasında düşüş yaşanması ve 2050 yılında 132 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı
karşıya kalması bekleniyor.
Dünya Su Haftası Stockholm bildirisi

