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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; Bu gün toplantımızda Gelecek Dönem Başkanımız Cengiz Benakman ilk asamblesini
başarılı bir şekilde yaptı.Dönemine ait plan ve projeleri gerek yöremiz gerekse ülkemiz için çok önemli
çalışmaların yapılmasını sağlayacak. Sevgili Cengiz’e başarılar diliyorum
Sevgili Dostlarım ; 16 Mayıs 2009 tarihinde eşim Zerrin ile birlikte 2420. Bölge Konferansına katılmak
üzere Antalya Miracle Resort Otele gideceğiz. Üye arkadaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğunun büyük gayretleri
ile tamamladığımız önemli projelerin ödüllerini alıp getireceğimi ve sizlerle paylaşacağımı ümit ediyorum
GSE programı çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden Avustralya grubu ile birlikteliğimiz gerek Kulübümüz
gerekse Ülkemiz açısından çok önemli bir tanıtım faaliyeti oldu. Benim misafirim olan ekip başkanı Rtn Brett
el yazısı ile yazdığı mektupta gördüğü yakın ilgiden ve Edirne’nin tarihi dokusundan çok etkilendiğini ve bunu
ilerde torunlarına mutlaka anlatacağını bildirdi. Bizim için amacına ulaşmış bir tanıtım projesi olması keyifli idi.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :

* Değerli Başkanlarım,
Ataşehir Karayolları kavşağında, girişin ücretsiz olduğu, 500 ha alan üzerinde kurulu Nezahat Gökyiğit
Botanik Bahçesi’nde (NGBB) ziyaretçi sayısı 2008 yılı içerisinde 100,000 e ulaşmış ve 2500 çocuğumuza pratik
ve deneyimli olarak eğitim verilmiştir. Bahçemizde soğanlı bitkiler, tıbbi ve ıtri bitkiler, kurak ve çorak bahçe
bitkileri gibi Türkiye’mizin bir çok zengin koleksiyonları yer almaktadır. Bahçemiz, halkımıza ve çocuklarımıza
doğayı sevdirmek, Türkiye florasının zenginliğini tanıtmak ve korumak ve Mavi Yıldız, Tülüşah gibi tehdit altında
olan endemik bitkilerimizi yeniden yetiştirmek ve canlandırmak gibi çok önemli görevleri de üstlenmiştir.
Bir diğer eğitim de kitaplarla gerçekleşmektedir. Bu amaçla, geçen hafta içerisinde bahçemizde halka açık bir
kütüphane kurduk. Kütüphanemizde 3,000in üzerinde botanik ve doğayla ile ilgili kitabımız bulunmaktadır.
Ancak, daha çok kitaba ihtiyacımız var. Eğer elinizde, “botanik” ile ilgili Türkçe veya diğer dillerde kitaplarınız
varsa, bir toplum hizmeti olarak bunları kütüphanemize hediye etmeyi düşünür müsünüz? Eğer düşünürseniz,
lütfen aşağıdaki e-posta adresime kitabın ismini ve yazarını bildiriniz. Biz size ulaşır ve bunları vereceğiniz
adresten aldırırız.
Teşekkürler,
GDG Turgut Gökyiğit
gokyigit@iname.com
BİLGEDEN :
Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır.
En çabuk kuruyan şey göz yaşıdır.
İnsan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir.
Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.
İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.
Önümüzdeki toplantımız 12 Mayıs Salı günü Saat 20.00 de (Yer bildirilecek)
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DEVAM YUZDESİ
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DUYURULAR : (Devam…..)
Değerli Rotaryenler,
URV’nın proğramları arasında iki tane BARI BURSU vardır. Bunların ilki barış çalışmalarına yönelik “ Yüksek
Lisans “ burslarıdır: Bu burslar, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yonetimi, Sürdürülebilir İktisadi Kalkınma, Barış
Çalışmaları/Araştırmaları gibi ulusal/uluslararası toplumlar arası işbirliği ve anlaşmazlıkların barışla çözümü gibi
konularda Yüksek Lisans çalışmalarını içermektedir. Bu burslara, en az bir lisans diploması, konusunda en az 3
yıl iş deneyimi, anadilinden başka 2 yabancı dili çok iyi bilen ve uluslararası ilişkiler, barış ve anlaşmazlıkların
çözümü konularında çalışmayı kendine meslek edinmiş kişiler başvurabilir. İkincisi ise, yine Dünya barışı ve
anlaşmazlıkların barışla çözümü alanlarında çalışan “Profesyoneller için kısa dönem Sertifika Proğramı”
burslarıdır: Bu burslara, Çok iyi derecede İngilizce bilen, anlaşmazlıkların çözümü ve barış çalışmaları ile ilgili bir
alanda en az 5 yıllık mesleki birikimi/deneyimi olan adaylar başvurabilir. Barış Programları Bursları 2010 öğrenim
yılı başvuru formlarını (http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/083en.pdf ) web sayfasından indirebilirsiniz. Bu
web sitesinde aynı form Word formatında da vardır.Eksiksiz olarak doldurulmuş 2010 yılı Barış Bursu formları
Bölge Vakıf Komitesi, Burslar alt Komitesine verilmek üzere, en geç 1 Haziran 2009 tarihine kadar Harbiye’deki
Rotary Merkezimiz Sekreteryasına ulaştırılmış olmalıdır.Dünya barışına katkıda bulunacak liderleri yetiştirmeyi
amaçlayan URV Barış Bursları’na özenle seçeceğiniz adaylarınızın başvuru formlarını en kısa zamanda
göndermenizi bekliyoruz.
Rotaryen saygı ve sevgilerimizle,
Rtn. Oğuz Özdemir,
Eğitim Proğramları Alt-Komitesi Başkanı,
2420. Bölge Uluslararası Vakıf Komitesi

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
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anssızlığa katlanabiliriz , çünkü dışarıdan gelir ve tümüyle rastlantısaldır. Oysa yaşamda bizi asıl
yaralayan , yaptığımız hatalara hayıflanmaktır. Oscar Wilde
Herkesin üç kişiliği vardır; Ortaya çıkardığı , sahip olduğu , sahip olduğunu sandığı. Alphonse Karr
Cehaletle deha arasındaki gerçek fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları var cehaletinse hiçbir sınırı
yoktur. Whoopi Goldberg
Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. S. M. Power
Büyük adamların hataları güneş tutulmasına benzer, onları herkes görür. Cucong
Boş zaman yoktur boşa geçen zaman vardır. Tagore
Acınmaktansa kıskanılmak daha iyidir. Heredot
Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin.
La Rochefoucauld
Yirmi yaşındaki bir insan, dünyayı değiştirmek ister . Yetmiş yaşına gelince , yine dünyayı değiştirmek
ister,ama yapamayacağını bilir. Clarence S.Darrow
Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Wendell Phillips
Büyük sıçrayışı gerçekleştirmek isteyen, birkaç adım geriye gitmek zorundadır. Bugün yarına dünle
beslenerek yol alır. Bertolt Brecht
Çoğu zaman ve çok gülümsemek; zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak;
dürüst eleştirilerin takdirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine tahammül edebilmek; güzelliği
takdir edebilmek, başkalarındaki "en iyiyi bulabilmek"; sağlıklı bir çocuk, bahçelik bir arazi ya da daha iyi
hale getirilmiş bir sosyal durum yoluyla bu dünyayı olduğundan biraz daha iyi bırakarak terk etmek; bir tek
hayatın bile sırf siz yaşadınız diye daha rahat nefes almış olduğunu bilmek. İşte "Başarmış Olmak" budur.
Ralph Waldo Emerson
Herşeyi denerim; ama yapabildiklerimi yaparım. Herman Melville
Aşk bir kadının yaşamının tüm öyküsü, erkeğin ise yalnızca bir serüvenidir. Madama de Stael
Aşkın gizemi, ölümün gizeminden daha büyüktür. Oscar Wilde
Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin
üzerindeki yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Aunius Aurelius Simachus
Aşk hakkında herşey doğru, herşey yanlıştır. Hakkında söylenecek hiçbir şeyin saçma olmadığı tek şey
aşktır. Chamfort
Yaşamımda edindiğim en büyük bilgi şudur; Kendi kendine yardım etmeyi bilmeyene , hiç kimse yardım
etmez. Pestalozzi
Herşeye karşın herkes sevdiğini öldürür. Kimi bunu sert bakışıyla yapar, kimi de yüze gülen bir sözcükle,
korkak kişi bunu bir öpücükle, cesur adam bir kılıçla Oscar Wilde
Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür, gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve de
gelecek treni görür. J.Harris
Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın.
Eflatun
Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: annem'dir. Abraham
Lıncoln
İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü
hiç kimse beni canlı tutsak edemez. Harriet Tumban
Doğuştan sahip olduklarınızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamınızın yoğrulmasıdır.
Diane Wakoski
Herşey aynı nefesten alır: Hayvanlar, insanlar, ağaçlar... Hayvanlar olmazsa insanlar ne yapar? Tüm
hayvanlar gitse insanların ruhu büyük bir yalnızlığa boğulur; insanlar yalnızlıktan ölür. Kızılderili Reisi
Seattle
Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan
kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. Bu zeka gerektirir;akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark
budur. William Bolith
Dünyanın her yerinden herkesin yenileceği bir yer vardır. Kimilerini yenilgi yıkar , kimileriyse zaferle
küçülür, bayağılaşırlar. Büyüklük, hem yenilgiyi, hem de zaferi kabullenebilen kişilerde yaşar. John
Steinbeck
Sevilmek umuduyla sevmek insanidir.Fakat sevmek için sevmek, meleklere özgüdür. Alphonse de
Lamartin

ANNEYE
Zaman geçiyor,
Her gün bir yaprak,
Her gün bir damla daha hayattan,
Büyüyorum anne.
Hani içinde bir kıvılcım olur ya,
Hani her şey çok güzeldir,
Benim kıvılcımım kor oldu,
Ama bak her şey yolunda değil anne.
Hani ufacık bir bebekken,
Sadece acıkınca ağlarmışım,
Başka zamanlarda sürekli gülermişim,
Artık sadece acıkınca ağlamıyorum anne.
Bak yıllar ne çabuk geçmiş,
Sadece gülünmeyeceğini öğrenmişim,
Belki de öğretilmişim.
Ben büyümüşüm be anne.
Yanından ayrılmayan kızın,
Bak artık uzaklarda,
Üstelik yalnız,
Hem de herkesin içinde anne.
Öyle birde tuzağa düşmüş ki,
Of dese olmaz, yok dese hiç,
Adını bile koyamamış,
Yardım etsene anne.
Anlayacağın eskiyi özledim anne,
Yeniden çocuk olmayı,
Sadece acıkınca ağlamayı,
Ve hiç şimdiyi yaşamamayı.
Zaman geriye gitmez değimli ?
Ya da ben yeniden çocuk olamazmıyım ?
Söylesene onu unuttum diyebilirmiyim ?
Yani her şey söylemek kadar kolay olabilirmi anne?
Dur söyleme,
Ben yine hayal kuruyorum değimli ?
Sadece kendimi kandırıyorum değimli ?
Peki kalbimi kim kandıracak anne?
Eskiden günlerin, hatta dakikaların hesabını tutardım,
imdi günlerden Cuma belki de Salı,
Günlerin ne önemi kaldı ki,
Takvimlere bile küs oldum anne.
Yinede ayaktayım, direniyorum.
Belki de bir ışık arıyorum,
Bulunca her şeyden kurtulabileceğim,
Ne güçlü büyütmüşsün beni anne!
Sen yinede beni merak etme,
Her şeyle savaşmayı,
Güzel günlerinde olacağını,
Ben senden öğrendim anne.
Yinede buralar güzel, soğukları saymazsan.
İnsanlar mutlu, beni saymazsan.
Gündüzler ve gecelerde iyi, yalnızlığımı saymazsan.
Beni soracak olursan anne,
Bende iyiyim, içimdeki yangını saymazsan
IANA

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

