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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; 28.04.2009 tarihli ve 1217 No.lu bültenimizde mutlu günler unutulmuştur. Gecikmeden
dolayı özür diliyor ve mutluluk dileklerimizle ana sayfaya yazıyoruz.
05 Mayıs
Berk CİRAVOĞLU
Doğum günü
07 Mayıs
Bahar KIZANLIK
Doğum günü
08 Mayıs
Burcu SÖDERBERG
Doğum günü
09 Mayıs
Nil Güneş-Ahmet ÇELİK
Evlilik yıldönümü
09 Mayıs
Dilek MEMİ
Doğum günü
10 Mayıs
Behzad ÖNENGÜT
Doğum günü
11 Mayıs
Mine-Cengiz BENAKMAN
Evlilik yıldönümü
KUTLUYORUZ …….
Sevgili Dostlarım ; Bu gün 12 Mayıs Salı günü Cengiz Benakman ve Serhad Ceylan ile birlikte Edirne
Belediye Başkanı Sayın Hamdi Sedefçi’ye tekrar seçilmesi nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunduk. Sohbet
sırasında Kulübümüz için lokal olabilecek bir yer tahsisi rica ettik. Sayın başkan ricamızı kırmadı ve yer talebi ile
müracaatımızı önerdi. Bunun üzerine hemen çalışmalara başladık ve konunun önemi nedeniyle Cengiz
Benakman Başkanlığında Tamer Boral , Emre Alp ve Ümit Mıhlıyanlar’dan oluşan 4 kişilik bir komite kurduk.
Komite çalışmaları hakkında önümüzdeki toplantıda genel kurula gerekli bilgileri verecek.
Toplantımızdan sonra sevgili Oktay Alemdar tarafından Maldiv Adaları ve Dubai ile ilgili çok güzel bir
sunum yapıldı. Sevgili Oktay’a çok teşekkür ediyorum.
16-19 Mayıs tarihleri arasında eşim Zerrin ile birlikte Antalya Miracle Resort Otelde yapılacak olan 2420.
Bölge Konferansına katılacağız. Konferans ile ilgili izlenimleri toplantıda sizlerle paylaşacağım.
Önümüzdeki toplantı günü 19 Mayıs Salı “Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olması nedeniyle
yapılmayacaktır.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU



ÖZLÜ SÖZLER …………….
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16 HAZİRAN SALI TOPLANTIMIZ EŞLİ “DEVİR TESLİM” TÖRENİMİZ VAR

Bu dahil bütün genellemeler yanlıştır. F.NİETZSCHE
Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider. C.BRUNO
Hayat, yaşantı aramak değil, kendimizi aramaktır. C.PAVESE
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun? EPIKTETOS
İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz. KAZANCAKIS
Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. DR.C.BERNARD
Küçük şeylere fazla önem verenler ellerinden büyük şeyler gelmeyenlerdir. EFLATUN
İnsan ancak anladığı şeyleri duyar. GOETHE
Hepimizde başkalarına katlanacak güç vardır. LA ROCHEFONCAULD
19 Mayıs Salı günü Bayram nedeniyle toplantımız iptal edilmiştir
Önümüzdeki toplantımız 26 Mayıs Salı günü Saat 20.00 de (Yer bildirilecek)

MAYIS AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE BÖLGE KONFERANS AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
İlker ERBİL

Emekli Başbakanlık Başmüşaviri

Cengiz Benakman misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
23 Mayıs

Ahmet DEVECİ

Doğum günü

23 Mayıs

Söylem TOKSÖZ

Doğum günü

KUTLUYORUZ …

ATTENDANCE GETİRENLER
Ali Es , ükrü Ciravoğlu

teşekkürler………………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , Ahmet Deveci , Demirkan Çağlayan , Emre Ülkümen , Hasan Altuntaş, İlhan Toksöz, İsmet Açıkgöz
, Kaya Zeybekoğlu ,

(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
İrfan Kızanlık
DEVAM YUZDESİ
YUZDES : %74

19 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 90. YIL

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir.
“19 Mayıs” 20 Haziran 1938 tarihli kanun ile "Gençlik ve Spor Bayramı" adıyla kutlanmaya başlamıştır. 1981
yılında ise isminin başına «Atatürk’ü Anma Günü» ilave edilmiştir. Atatürk Millî Mücadele sıralarında Türk milletini
ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle
de “gençlik” kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve “Gençlik ve
Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919
tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Samsun işgal
kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti ve Karadeniz’den Orta
Anadolu’ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun’a askerî birlik
çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makineli Tüfek birliğinden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak
dağa çıkması dikkatleri bu bölgeye çekti ve İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de Türk halkının silâhlandığı
konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olağanüstü yetkilerle gönderilmesine karar
verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk’tü ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu
umutsuz duruma üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu’ya geçmek istiyordu. Bu O’nun için bulunmaz
fırsattır.Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu
dışında 18 kişi eşlik edecekti. Bu 18 kişinin adları şöyleydi: Kurmay Albay Refet Bey , Kurmay Albay Manastırlı
Kâzım Bey Doktor Albay İbrahim Talî Bey , Kurmay Yarbay Mehmet Ârif Bey , Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey
,Topçu Binbaşı Refik Saydam , Yüzbaşı Cevad Abbas , Kurmay Yüzbaşı Mümtaz , Kurmay Yüzbaşı İsmail Hakkı
, Yüzbaşı Ali evket , Yüzbaşı Mustafa Vasfi , Üsteğmen Arif Hikmet , Üsteğmen Abdullah ,Teğmen Muzaffer
Birinci Sınıf Kâtip Fâik Aybars , ifre Kâtibi Yardımcısı, Memduh Atasev . Atatürk beraberindeki kişilerle beraber
16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra “Bandırma” adındaki eski bir vapurla Galata rıhtımından ayrılır.
17Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma Vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu’ya varır. 18 Mayıs 1919
Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyon Burnu denilen yerden sandallarla Merkez
iskelesine çıkarılırlar. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o zaman için Atatürk’ü tanımadığını
söyler, Atatürk’ü sandalda ve Samsun’da iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır.
Atatürk, İstanbul’dan başlayan ve Samsun’da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna
uygundu ancak Samsun’a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil, sivil olarak hareket edecekti.
Atatürk’ün Samsun’a çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. ehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı.
Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntıka Palas’ta kaldıkları süre içinde
hep bu sorunları düşündü, yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sona ermemişti; şimdi de burada uykusuz geceler
başlıyordu. Ama, O’nda ve O’nun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi.
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

ROTARY AMBLEMİ
Rotary’nin ilk günlerinden beri kullanılagelen tek sembolü bir ‘ÇARK’ olmuştur. Bu çarkın ilk
çizimi Chicago’lu bir Rotaryen olan Montague Bear tarafından yapılmıştır. Mesleği oymacılık
olan Montague’nün yaptığı ilk çizim, etrafında toz ve hareket olduğunu gösteren birkaç çizgisi
olan basit bir vagon tekerleği idi. Bu çizimdeki ‘Çark’, “uygarlık ve hareket” anlamını taşıyordu.
Kurulan ilk Rotary kulüplerinin çoğunun kullandığı başlıklı yazı kağıtlarında ve yayınlarında
değişik biçimlerde vagon tekerleği vardı. Sonunda, 1922 yılında sadece Rotaryenler’in sembolü
olacak tek bir çark şeklinin benimsenmesine karar verildi. Böylece, 1923 yılında 24 adet dişli ve
altı adet tekerlek parmağı olan bugünkü çark, Uluslararası Rotary tarafından benimsendi. Ancak, bir değişiklik
de daha sonradan yapıldı. Bir kısım mühendisler, herhangi bir çarkın dönebilmesi ve iş yapabilmesi için çark
merkezinin ortasında “kama yuvası” bulunması gerektiğini; bu olmadığı takdirde çark ve dişlerin ana şafttan
güç alamıyacağını belirttiler. Bunun üzerine, 1923 yılında bu çark göbeğine bir de kama yuvası eklendi ve
böylece son şeklini alarak Uluslararası Rotary’nin amblemi resmen benimsenmiş ve kabul edilmiş oldu.
ROTARY SLOGANLARI
1911 yılı Ağustos'unda Oregon Eyaletinin Portland şehrinde yapılan ikinci Rotary Konvansiyonunda
Uluslararası Rotary'nin benimseyip onayladığı ilk solgan "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 ilk defa Chicagolu bir Rotaryen olan Art Sheldon tarafından
1910 yılında yaptığı bir konuşmadan alınıp az bir değişiklik yapılmıştı. 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: "KENDİNDEN ÖNCE HİZMET"
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 "KENDİNDEN ÖNCE HİZMET" sözü, Rotary felsefesini ve bencillik taşımayan gönüllü
hizmet amacını en veciz şekilde ifade ettiği için kabul edilip onaylandı.
ANILARDAN … MESLEK HİZMETİ ÖDÜLÜ
Bir meslek hizmetleri ayıydı. Ömrünün 70 yılını Galata’nın daracık sokaklarında saç-sakal keserek tüketmiş
bir berber ödüllendirilmişti. Adı sanıyorum Mustafa idi. Bosna’dan İstanbul’a 14 yaşında gelmişti. 86
yaşındaydı. Siyah ceketi, sararmış kolalı beyaz gömleği, setre pantolonu, tozluklu rugan ayakkabılarını
giyerek gelmişti toplantıya. Nesli tükenmiş bir eski İstanbul efendisiydi. Saç keserken titremeyen yorgun elleri,
çatal bıçağı tutarken masayı sarsarcasına titremişti. Yüzü solgundu, alışmadığı bir heyecan içindeydi.
Başkandan plaketini aldıktan sonra kürsüye gelmiş, kısacık bir konuşma yapmış, Cumhuriyetin ilk yıllarında
erkeklerin, saçına sakalına nasıl özen gösterdiklerini, İstanbul’u haraca kesen ünlü kabadayı Hrisantos’u
yakalayan Komiser Kemal’i traş ederken ondan dinlediklerini kısaca anlatmış sonra:“Size teşekkür ederim. Ne
diyeceğimi bilemiyorum 86 yaşındayım. İlk kez insanca bir an yaşıyorum. Kendimi fark ettim. Sizleri hiç
unutmayacağım…” demişti. Bu güzel insan kısa bir süre sonra hakkın rahmetine kavuştu. Berberler
cemiyetinden kulübe telefon ederek, meslektaşlarının vefatını “Vasiyeti” gereği duyurduklarını söylediler. Bir
öğle namazında, Fatih Camii’nden defnedildi. Berber Mustafa… Tabutunun önünde genç bir meslektaşı
O’nun beyaz iş önlüğü ile Rotary Kulübünce kendisine plaket verilirken çekilen fotoğrafını taşımıştı… Yine
vasiyeti gereği…Nur içinde yatsın.
ORHAN KARUL GDG 1996-97

ROTARY HAKKINDA …………………….

ROTARY’DE İLKLER
•

Dünyada ilk Rotary Kulübü toplantısı Amerika Birleşik Devletlerinin lllinois Eyaleti, Chicago şehrinde 23
ubat 1905 tarihinde yapıldı.

•

Rotaryenlerin birlikte resmi öğle yemeği yeme geleneği ilk olarak 1909 yılında kurulan California Oakland
Rotary Kulübünce başlatıldı.

•

İlk Rotary Konvansiyonu 1910 yılında Chicago'da yapıldı.

•

Amerika Birleşik devletleri dışında kurulan ve kabul edilen ilk Rotary Kulübü 1910 yılında Kanada,
Manitoba Eyaletinde Winnipeg Rotary Kulübüdür.

•

Kuzey Amerika dışında kurulan ilk Rotary Kulübü, 1911 yılında Irlanda'da kurulan Dublin Rotary
Kulübüdür.

•

Konuşma dili İngilizce olmayan ilk Rotary Kulübü 1916 yılında kurulan Küba'da Havana Rotary Kulübüdür.

•

Güney Amerika'da kayıtlı ilk Rotary Kulüp, 1918 yılında Uruguay'da kurulan Montevideo Rotary kulübüdür.

•

Asya'da kayıtlı ilk Rotary Kulüp, 1919 yılında Filipinlerde kurulan Manila Rotary Kulübüdür.

•

Afrika kıtasında kayıtlı ilk Rotary Kulübü, 1921 yılında Güney Afrika'da kurulan Johannesburg Rotary
Kulübüdür.

•

Avusturalya kıtasında kayıtlı ilk Rotary Kulübü, 1921 yılında kurulan Melbourne Rotary Kulübüdür.

ROTARY’İ NASIL TANIMLARSINIZ ?
“Rotary" denilen kuruluşu nasıl tanımlarsınız? Rotary kulüplerinin sayısız özellikleri yanında sayıları milyonları
aşan Rotaryenlerin faaliyetlerini tanımlamak öyle birkaç cümle ile anlatılabilecek şey değil. Rotary
hizmetlerinin nitelikleri, uluslararası bir kuruluş olması, güçlü dostluk bağları, çeşitli mesleklerin temsil edilişi
iyiniyetin geliştirilmesi ve dünya anlayışı, yüksek ahlaki değerlerin önemsenmesi diğer insanlarla ilgilenme ve
daha birçok belirgin özelliklerin tümünü içerir bir tanımlama bulmak gerçekten güçtür. 1976 yılında
Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu, Rotary'nin temel görünüşünün tam bir tanımını yaptırmak ister. Bunun
üzerine, o sırada Rotary'de halkla ilişkiler komitesinde görevli üç kişilik bir guruptan Rotary'yi tek bir cümle ile
tanımlamaları istenir. Çeşitli taslaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda aşağıda yazılı olan tanımlama
ortaya çıkar. Bu tanımlama çeşitli Rotary yayınlarında bugüne kadar kullanılagelmiştir."ROTARY, insanlığa
hizmet vermek, her meslekten yüksek ahlaki standartları yüceltmek ve dünyada barış ve iyiniyeti yaymak amacıyla
dünyadaki iş ve meslek adamlarının birleşmelerinden meydana gelmiş bir kuruluştur". "Rotary Kulübü Nedir?" diye

soranlara yukarıda yazılı bu cümle ile cevap vermek amacıyla bu cümleyi ezberlemeye gerçekten değer.
Kısaca Rotary, dört temel ilkeye dayanmaktadır;
•

Üyeler arasında dostluğu geliştirmek

•

Hizmet etme fırsatlarını çok yakından incelemek,

•

Hizmet idealini kişisel yaşantımızı vurgulamak

•

Karşılıklı anlayışı ve uluslararası ilişkileri geliştirmek

Rakamlar ile Rotary ailesi şöyledir :
Rotaryen

Rotaract

İnteract

Ülkeler

164

154

111

Bölgeler

530

-

-

Kulüpler

31,257

7,377

8,693

Üyeler

1,243,431

169,671

199,939

