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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım bugün Kulübümüzün 32. yaş gününü çok değerli dostlarla birlikte kutladık. Gelecek
Dönem Guvernör Yardımcısı ve eşi , Edirne Mimarsinan Rotary Kulübünün Başkanı , üyeleri ve eşleri ,
Didimoticho Rotary Kulübünün Başkanı üyeleri ve eşleri , Aleksandrapolis Rotary Kulübü üyesi , Orestiyada
Rotary Kulübü üyeleri , İtalya Cremona Rotary Kulübü üyesi Davide Astori ile Kulübümüzde önemli görevler
yapmış olan eski üyelerimiz ve eşlerinin katılımı bize güç verdi. Tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu önemli
gecede iki ayrı gururu birlikte yaşama şansımız oldu. Kulübümüz ile birlikte 32. Rotary yaşını kutlayan , Edirne
Rotary Kulübünün kurucu üyelerinden ve Türk Rotary’sinin duayen hocası sevgili dostumuz Yasef Romano’ya
Plaket vermek çok keyifliydi. Ayrıca 10 Kasım Atatürk’ü anma günü etkinliklerine katılmak üzere Roteşlerle
Selanik’e giden Sayın Nurten Atlığ Tükelman hanımefendi Kulübümüz adına Atatürk evine 100 yıllık arköy kilimi
hediye etmiş ve törenle takdim edilen bu önemli olay Başkonsolosluk tarafından resmi tutanakla kayıtlara
geçmişti. Böyle bir düşümüzü gerçekleştiren Sayın Tükelman hanımefendiye plaket ve teşekkür belgesi verme
onurunu yaşadık. Resmi toplantıdan sonra gece , müzik ve eğlence ile geç saatlere kadar devam etti.
Sevgili Dostlarım 2009-2010 Dönemi Bölge Asamblesi 11 Nisan 2009 Cumartesi günü Four Seasons
Otelde yapılacak . Kalabalık bir grup olarak katılacağımızı ümit ettiğim bu toplantıya özellikle yeni üyelerimizin
katılımı mutlaka gerekmektedir.
2420. Bölge Düşler Konvoyu Projesi kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde Trakya’da Çorlu ve
Çerkezköy’de konuşlanacak TIR’lar 19 Nisan Pazar akşamı Edirne’de tur atarak projeyi sonlandıracaklar.
GSE programı çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden Avustralya grubu 28-29 Nisan Salı Çarşamba günleri
Kulübümüzün misafiri olacaklardır. Bir Rotaryen başkanlığında 4 hanım öğretmenden oluşan misafirlerimiz ile ilgili
tüm detaylar ana komite başkanımız Kenan Karakuş tarafından açıklanacaktır.

2420. Bölge Asamblesi 11 Nisan 2009 Cumartesi Four Seasons Otelde
GSE Avustralya grubu 28-29 Nisan 2009 Tarihinde Kulübümüzü ziyaret edecekler
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 TİRYAKİOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 7 Nisan Salı günü Saat 19.30 da Rotary evinde

MART AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE OKUR YAZARLIK AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Mehmet GÖRKEY
GD Guv Yrd.
Nurten Atlığ TÜKELMAN
Kulüp misafiri
Nazan ERDA ve eşi
M.Sinan RK Bşk
Kevork ANTONIAN ve eşi
Didimoticho RK Bşk
Didimoticho RK üye ve eşleri
Orestiyada RK üyeleri
Amalia DUKA
Aleksandrapolis RK
Davide ASTORI
Cremona RK
Neşide ALTUNTA
Edirne IW Kulübü Bşk
Güzin CİRAVOĞLU ve eşi M.Sinan RK
Kemal KUTLU ve eşi
M.Sinan RK
Raşit GÜNAYDIN ve eşi
M.Sinan RK
Dilek ÖZMERDİVEN ve eşi M.Sinan RK
Coşkun GÜLEK ve eşi
M.Sinan RK
Mustafa YARDIMCI ve eşi Edirne Borsa Bşk
Kulüp misafiri
Sait ERDA ve eşi
Öğretim üyesi
Kulüp misafiri
Faruk SEZER ve eşi
Edirne Baro Bşk
Kulüp misafiri
Turhan GAZİOĞLU ve eşi
Ekol Hst Başhekim Kulüp misafiri
İsmail ARDA ve eşi
İşadamı
Kulüp misafiri
İrfan COKUN ve eşi
Öğretim üyesi
Demirkan Çağlayan misafiri
Mehmet ÇAVU ve eşi
İşadamı
Recayi Aran misafiri

ATTENDANCE GETİRENLER
Kemal Karakuş, Kenan Karakuş , Ali Es

teşekkürler………………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK, İlhan Toksöz , İrfan KIZANLIK , Önder Yalınçgören , Sedat Önengüt , Tarık Etker , Ümit
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)
Mıhlayanlar
DEVAM YUZDESİ
YUZDES : %81
Tüm dostlara teşekkürler ........

2420 BÖLGE FEDERASYONU BASIN BÜLTENİ
ROTARY SAĞLIK, EĞĐTĐM ve KÜLTÜR KONVOYU YOLA ÇIKIYOR.
Uluslararası Rotary 2420. Bölge Kulüplerinin “Düşler Konvoyu” adı verilen Toplum Hizmeti ve Eğitim Projesi ile
Körfez ve Trakya bölgesinde çok sayıda öğrencinin devam ettiği merkez konumundaki İlköğretim Okullarında öncelikle Genel
Sağlık, Göz, Kalp taraması yapılacak. Buna ek olarak Deprem Eğitimi verilip Kandilli Rasathanesi’nin TIR’ında Deprem
Simülasyonu gerçekleştirilecek ve okullarda öğrenciler için geleneksel Karagöz oyunu sergilenecek.
Ayrıca öğrencilere kırtasiye, giyim ve spor malzemeleri, ping pong masaları, Okullara kütüphane, Bilgisayar ve çeşitli
malzemeler dağıtılacak.
Dünya Göz Hastanesi, Türk Kalp Vakfı ve BÜ Kandilli Rasathanesinin de katıldığı ROTARY “Düşler Konvoyu” projesi İle 4 - 5
Nisan’da Körfez’de Gölcük ve Gebze’de,
18-19 Nisan’da Trakya’da Çorlu ve Çerkezköy’de yaklaşık 7000 ilköğretim
öğrencisine Sağlık, Eğitim ve Kültür hizmeti verilecek. Düşler Konvoyu projesi Edirne’de yapılacak Kültür enliği ile sona
erecek.
UR 2420.Bölge Guvernörü Rtn. Ömer KURAN proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Düşleri Gerçekleştirin”
sloganı ile başlayan hizmet döneminde tüm Rotary Kulüplerinin “Kendinden Önce Hizmet” ilkesi bağlamında, yarınların
umudu öğrenciler için sağlık, eğitim ve kültür hizmetlerinin sürdürüleceğini belirtti ve projeye büyük katkıları için Türk Kalp
Vakfı, Dünya Göz Hastanesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yöneticilerine teşekkür etti.
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

SEVGİ DEĞER VERMESİNİ BİLMEKTİR....
1 yaşınızdayken sizi elleriyle besledi ve yıkadı;
Bütün gece ağlayıp onu uyutmayarak teşekkür ettiniz.
2 yaşınızdayken size yürümeyi öğretti;
Size seslendiğinde odadan kaçarak teşekkür ettiniz.
3 yaşınızdayken size özenle yemekler hazırladı;
Tabağınızı masanın altına dökerek teşekkür ettiniz.
4 yaşınızdayken elinize rengârenk kalemler tutuşturdu;
Evin bütün duvarlarına resim yaparak teşekkür ettiniz.
5 yaşınızdayken sizi cici kıyafetlerle süsledi;
Gördüğünüz ilk çamur birikintisine atlayarak teşekkür ettiniz.
6 yaşınızdayken okula kadar sizinle yürüdü;
Sokaklarda "gitmiycem" diye ağlayarak teşekkür ettiniz.
7 yaşınızdayken size bir top hediye etti;
Komşunun camını kırarak teşekkür ettiniz.
9 yaşınızdayken size piyano öğretmeni buldu;
Notaları bir gün bile çalışmayarak teşekkür ettiniz.
10 yaşınızdayken doğum günü partilerinden, dans derslerine kadar her yere sizi arabayla götürdü;
Arabadan fırlayıp giderken arkanıza bile bakmayarak teşekkür ettiniz.
11 yaşınızdayken sizi arkadaşınızla sinemaya götürdü;
"Sen bizimle oturma" diyerek teşekkür ettiniz.
12 yaşınızdayken zararlı TV programlarını seyretmenizi istemedi;
O evde değilken hepsini izleyerek teşekkür ettiniz.
15 yaşınızdayken sizi yurtdışında yaz kampına gönderdi;
Tek satır mektup yazmayarak teşekkür ettiniz.
17 yaşınızdayken erkek arkadaşınızla partiye gitmenize izin verdi;
Bir telefon bile etmeden sabaha karşı eve dönerek teşekkür ettiniz.
19 yaşınızdayken okul masraflarınızı karşıladı, sizi arabayla kampüse götürdü ve eşyalarınızı taşıdı;
Arkadaşlarınız alay etmesin diye kampüs kapısında vedalaşarak teşekkür ettiniz.
21 yaşınızdayken iş hayatı ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi;
"Ben senin gibi olmayacağım"diyerek teşekkür ettiniz.
22 yaşınızdayken kep giyme töreninizde size gururla sarıldı;
Avrupa seyahati için para isteyerek teşekkür ettiniz.
24 yaşınızdayken uzun süredir çıktığınız çocukla tanışmak istedi;
"Zamanını ben bilirim" diye tersleyerek teşekkür ettiniz.
25 yaşınızdayken düğün masraflarınızı karşıladı, sizin için hem mutlu oldu hem çok duygulandı;
Siz dünyanın bir ucuna taşınarak teşekkür ettiniz.
30 yaşınızdayken bebek bakımı hakkında size akıl vermek istedi;
"Artık bu ilkel yöntemleri bırak" diyerek teşekkür ettiniz.
40 yaşınızdayken sizi arayıp bir akrabanızın doğum gününü hatırlattı;
"Anne işim başımdan aşkın" diyerek teşekkür ettiniz.
50 yaşınızdayken o, çok hastalandı, hafta sonunda onu görmeye gittiğinizde mutlu oldu;
Ona yaşlıların çocuk gibi nazlı olduğunu söyleyerek teşekkür ettiniz
Derken bir gün... O, öldü... O güne kadar onun için yapmadığınız ne varsa, o anda kalbinize bir yıldırım
gibi düştü...
EĞER HÂLÂ SİZİNLEYSE,
İMDİ ONU HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK SEVİN..



ÜLKEMİZİ TANIYALIM …………………

DOĞUBAYAZIT
Doğubayazıt, Anadolu'nun doğusunda, Trabzon-İran transit şose yolu üzerinde eskilerin istasyon dediği Sarıova
denilen yerde kurulmuştur. Merkez ilçenin 93 km doğusunda, Erzurum-İran yolu üzerindedir. Doğusunda İran,
güneyinde İran ve Van (Muradiye-Çaldıran), batısında Diyadin ve Taşlıçay, kuzeyinde Tuzluca, Iğdır ve Aralık
vardır. İlçe toprakları ovadan ve volkanik kütlelerden meydana gelmiştir. Büyük Ağrı Dağı (5,137 m) Küçük Ağrı
Dağı (3,896 m) Kale tepe (3,196 m) Arı dağı (2,934 m) Tendürek Dağı (3,533 m) ve Göller tepe (2,643 m)
Doğubayazıt dağlarının en önemli yükseltileridir. Dağların yüksek kesimleri ve etekleri geniş yayla alanlarıdır.
Doğubayazıt ovası ve bu ovanın birer uzantısı olan Sarısu vadisi, Masun ve Sürbahan çıkıntıları ilçenin
düzlüklerini oluşturur. Bunların etrafı yüksek dağlarla çevrilidir. Buralarda tarım ve tarla ziraatı yapılır, uygun
yerlerde sebze ve meyve yetiştirilir. Bazı yerlerde iki kez biçilen çayırların otları kışa saklanır.Doğubayazıt Iğdır
gibi, Doğu Anadolu’nun iklim adacığıdır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve az kar yağışlıdır. Yağmur mevsimi
ilkbahar ve sonbahardır. Toprak yapısı ve akarsu havzası farklı bir yapıya sahiptir.Doğubayazıt, Ağrı’nın doğu
ucunda olduğundan, Türkiye- İran transit yolunun (E-80) en son durak yeridir. İlçe merkezi, Ağrı’ya 95 km,
gümrük kapısı olan Gürbulak’a 35 km uzaklıktadır. İlçenin ekonomisi, hayvancılığa, sınır ticaretine, ticarete ve
tarıma bağlıdır. Son yıllarda sınar ticareti ve yabancı mal ticareti geliştiği için şehir sürekli büyüyüp gelişmekte,
buna bağlı olarak, konut, iş yeri, otel, eğlence yerleri, ticari eşya ve petrol taşımacığı artmaktadır.Doğubayazıt
doğal güzellikler ve tarihi yapılar yönünden zengindir. Ağrı dağı, Meteor çukur, Buz mağarası, Nuh’ un gemisi ile
eski Beyazıt kalesi, İshak Paşa Sarayı, Eski Beyazıt cami, Ahmedi hani Giriktepe üzerinde bulunan Urartu
Krallarından İspuni ve oğlu Menua’nın müşterek idare devirlerine ait olduğu anlaşılan (M.Ö. 815-906 tarihlerine
ait) tapınak ve saray kalıntıları bunların ünlüleridir.
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