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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Ekim ayı Rotary de Meslek Hizmetleri ayı olarak değerlendirildiğinden bu konudaki ilk icraatımızı Meslek Ödülü
vererek yapacağız.Bu konuda sizleri önümüzdeki toplantılarda bilgilendireceğim.
Edirne’ye gelen 2420.Bölge Mikro Kredi Komitesi Başkanı Gülsüm Aykut,Maslak Rotary Kulübü Başkanı
Solmaz YILMAZ ve Ferzan KEMALİ ile beraber mikro kredi verdiğimiz bir gurubu ziyaret ettik.Ve güzel bir iş
başardığımızı gördük.Daha sonra Serhad CEYLAN ve Gülsüm AYKUT ETSO da kalabalık bir guruba sunum
gerçekleştirdiler.Edirne’de bulunan diğer el sanatlarının geliştirilmesi amacıyla İstanbul kulüplerinin yapacağı
mikro kredilerde kulübümüz köprü görevi üstlenecektir.
04.Ekim.2009 Pazar günü Rotary Eğitim Enstitüsü Seminerini ETSO salonlarında yapacağız.Bu seminerde
tüm Trakya kulüplerinin yanı sıra bölgemizden de eski Guvernörlerimizden oluşan önemli bir eğitici grubu
katılacaktır.Siz değerli üyelerimizin katılıma gerekli hassasiyeti göstereceğine gönülden inanıyorum.
Cengiz BENAKMAN,Serhad CEYLAN,Recayi ARAN,Cevat güler,Emre ALP,Oktay ALEMDAR,Kenan KARAKUŞ,Şükrü
CİRAVOĞLU,Muzaffer MEMİŞ,Ümit MIHLAYANLAR,Halil ALTUĞ,Mehmet EREN ve Danışma Kurulu başkan ve Üyeleri eğer

mazeretleri yoksa katılmaları gerekmektedir.
Değerli Guvernörümüz Atilla Gönenlinin döneminde Bölgemizin projesi olarak gerçekleştirdiğimiz, “Rotary 100.
Yıl Anadolu Lisesi” bu yıl ilk mezunlarını verdi.Guvernörümüz Rtn.Nuri Özgür’ün himayesinde 16 Ekim 2009
Cuma akşamı Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Tesislerinde başta okul müdürü Sayın Hayati Sarıcıoğlu olmak
üzere tüm öğretmenlerimizi Bölgemiz Rotaryenleri ile tanıştırmak ve kutlamak için eşli bir akşam yemeği tertip
edilmiştir.Bu onur gecesine bizde eşlerimizle davet ediliyoruz.Kalabalık bir gurup olarak katılabiliriz.Kişi başı
60.-Tl dir
Öğrencilerin başarı durumu :
Öğrencilerin 14’ü özel üniversitelerin burslu bölümlerini, 14’ü İTÜ’yü, 14’ü İstanbul Üniversitesi’ni kazandı. 11
öğrenci özel üniversitelere, 9 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, 5 öğrenci Marmara Üniversitesi’ne, 4
öğrenci Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşti. 15 öğrenci de diğer devlet üniversitelerinde öğrenim görmeye hak
kazandı. Öğrencilerin 2’si tıp, 7’si hukuk, 43’ü ise mimarlık ve mühendislik bölümlerine girdi.
İyi günler dileklerimle.

Cengiz Benakman
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EDİRNE

Kişisel Gelişim İçin Hap Cümleler.
1.Acı da olsa doğruyu söyleyiniz.
2. Aç insan kolay kandırılır.
3. Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.
4. Akıllılar istedikleri şeyi, akılsızlar başkalarının istediğini öğrenir.
5. Aklı kıt olan dilini tutamaz.
6. Allah bir kalbi, kendisinden hayâyı gidermekle cezalandırdığı kadar hiçbir şeyle cezalandırmamıştır.
7. Allah bütün insanları mesut olmaları için yaratmıştır, bedbaht oluyorlarsa kendi hataları yüzünden oluyorlardır.
8. Alnını ne kadar dik tutarsan yere o kadar sağlam basarsın.
9. Altın prangalar demir olanlarından çok daha kötüdür.
10. Ana babalarımız seçimle değil ama arkadaşlarımız seçimle kazanılır.
11. Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
12. Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.
13. Asla her şeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da "ben cahilim" diyebilecek cesaretin daima olsun.
14. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan daha iyidir.
15. Az anlamak, ters anlamaktan iyidir.
16. Basit bir insanın elinden geleni yapabilmesi, zeki bir insanın tembelliğinden çok daha değerlidir.
17. Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir, kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir.
18. Başkalarını azarlar gibi kendini azarla, kendini affeder gibi ba şkalarını affet.
19. Başkalarının ıstırabını unutmak kolaydır.
20. Başkalarının yolunda yürüyenler, ayak izi bırakmazlar.
21. Bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düşer.
22. Bıçak kendi sapını kesmez.
23. Bilenin susması, bilmeden söylenen söz kadar çirkindir.
24. Bilgi kuvvettir.
25. Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha ahmaktır.
26. Bilgili olan güçlü olur.
27. Bir çiçeğin kokusu ne ise bir insanın şahsiyeti de odur.
28. Bir dostun üzüntüsüne herkes katılır, başarılarına ise ancak yüksek ruhlular sevinir.
29. Bir tehlike anında gemiden uzaklaşan fareler, geminin batmamasını bir türlü affedemezler.
30. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.
31. Bizi esas yoran yaptığımız iş değil, yapmadan kenarda bıraktığımız işlerdir.
32. Bizzat katlanamadığınız eziyete başkasının tahammül etmesini istemeyiniz.
33. Bugün çıktığımız her basamak, yarınki hayatımızın temelidir.
34. Büyük görünen birçok adam, yakından bakılınca büyüklüklerini kaybederler.
35. Büyük işler gibi, büyük düşüncelerin de davula ihtiyaçları yoktur.
36. Cahil cesur olur.
37. Cehennemde ateş yoktur, her insan ateşini bu dünyadan götürür.
38. Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
39. Çalışmak zihni yormaz, zihni dinlendirir.
40. Çalışmak, uçup gidebilecek bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlıktır.
41. Çektiğimiz sıkıntı parasızlık sıkıntısı değil, bilgi sıkıntısıdır.
42. Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.
43. Doğruluk, hayatta, iyi bir namın en iyi dostudur.
44. Dostu severim ama düşmanı da... Dost gücümü, düşman ödevimi gösterir.
45. Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama...
46. Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve özgürlüktür.
Kenan KARAKUŞ’un katkısıyla

önce
Sonra
Kulübümüzde bazı arkadaşlarımızın diyete
başladığını sevinerek izliyoruz. Başkanımızın da içinde olduğu guruba sanat tarihinden bir örnek veriyoruz..
Michelangelos un ünlü Davit helkelide bir zamanlar diyet yapmıştı.
Başarılı olmalarını dileriz.

AÇIKLANAMAYAN DOĞA OLAYLARI
Bu doğa olayları açıklanamıyor
ABD’de ‘hareket eden taşlar’, Venezuela’da ‘dinmeyen fırtına’, ‘Yanan gökkuşağı’, Danimarka’da ‘kara güneş’,
Hindistan’da ‘kızıl yağmur’. Bu olaylar yıllardır açıklanamıyor.
HAREKET EDEN TAŞLAR: ABD’nin Kaliforniya ile Nevada eyaletlerinin sınırında bulunan Death Valley (Ölüm
Vadisi), “hareket eden taşları” ile yıllardan beri bilim adamlarını çekiyor. Günlerce gözlemlenen taşların yer
değiştirmesi ise tüm araştırmalara rağmen açıklanamıyor.
Bir teze göre, rüzgar, taşların kum üzerinde kaymalarını sağlıyor.
Ancak yüzlerce kiloluk taşları hareket ettirecek kadar şiddetli rüzgarlar kaydedilmiyor. Ayrıca aynı noktadan hareket
etmeye başlayan taşların nasıl olup da farklı yönlere yöneldiklerini kimse açıklayamıyor.
Rüzgar teorisine karşı çıkanlar “Rüzgar, aynı noktadan hareket etmeye başlayan iki taşı aynı yöne kaydırır. Ama burada
durum farklı” diyor. Büyük muamma sürüyor.
KARA GÜNEŞ: Danimarka’da her ilkbaharda, gün batımına yaklaşık yarım saat kala, milyonlarca kuş
biraraya gelip, gökyüzünde inanılmaz şekiller oluşturarak uçuyor.
Mart ayından Nisan’ın ortalarına kadar, her akşam gün batımına yarım saat kala biraraya gelen bu
milyonlarca kuşun neden böyle davrandığını bilim adamları tam olarak açıklayamıyor.
DİNMEYEN FIRTINA: Diğer adıyla ‘Catatumbo şimşekleri’ dünyada eşi benzeri olmayan bir doğa olayı.

Venezuela’da Catatumbo Nehri ile Marakaibo Gölü’nün buluştuğu yer üzerinde oluşan bulutların çarpışması
sonucu şimşek fırtınası meydana geliyor. 5 kilometre yüksekte oluşan yüksek voltaj nedeniyle yılda 140-160
gece boyunca, her gece 10 saat süreyle şimsekler çakıyor.Şimşekler bazen saatte 280 kez tekrarlanıyor.
Bölgede, Şiddeti 400 bin amper olmak üzere yılda ortalama 1 milyon 176 bin elektik boşalma meydana geliyor.
Bu nedenle bölge dünyada ozon oluşturan tek yer olarak geçiyor.

İnanılmaz ‘şimşek fırtınası’ ise 400 kilometre mesafeden izlenebiliyor. Gemiler bile yön tayin etmekte
şimşekleri kullanıyor.
YANAN GÖKKUŞAĞI: Dünyanın her yerinde zaman zaman gökkuşağı oluşuyor. Ama ABD’nin Idaho
Eyaleti’nde (Washington eyalet sınırında) oluşan gökkuşakları bir başka.
Görenleri hem şaşrıtan hem de büyüleyen cinsten. Çünkü bu gökkuşakları bildiğimiz gökkuşaklarından çok farklı.
Dağılmış gibi görünen ve bir alevi andıran gökkuşağını inceleyen bilim adamları burada meydana gelen fenomeni şöyle
açıklıyorlar:
Güneş ufuktan 58 derece tepede olduğu sırada, yüksek seviyede cirus tipi bulutlar oluştuğunda ve de bu bulutlar
heksagonal (altıgen) su kritallerinden oluştuğunda, güneş ışınları bu bulutlardan geçerken gökkuşağı renkleri oluşuyor.
KIZIL YAĞMURLAR: 2001 yılında, 25 Temmuz’dan, 23 Eylül’e kadar Hindistan’ın Kerala bölgesine
yağan her yağmur kızıl renkte oldu.
Bölge halkının geleneksel olarak giydiği beyaz renkteki elbiselerde ise yağmur kan kırmızısına yakın bir kırmızıya
dönüştü. Hindistan Hükümeti olaya el koyu ve ‘kızıl yağmurun’ nedeni araştırıldı.
Tahminlere göre Hint Okyanusu’nda oluşan mikroskopik kızıl yosunlar buna neden oldu. Ancak 2006 yılında olayla
ilgili araştımalarını sürdüren Mahatma Gandhi Universitesi’nden 2 bilim adamı Godfrey Louis ve Santhosh Kumar,
aslında dünya dışı hücrelerin
atmosferde yarattığı izotopik reaksiyornların bu yağmurları kızıla boyadığını söyleyince bu garip olay yeniden gündeme
geldi.
MAMMATUS BULUTLARI: Meteorolojide mammatokumulus bulutları olarak da geçiyor. Bulutların
altında sarkıtların oluşması son derece ilginç görünüyor.
Çok geniş alanları kaplayabilen bu tip bulutlar hareketsiz gibi görünse de ekstrem bir hava durumunun işareti sayılıyor.
Ancak bilim, oluşmaları için gerekli faktörleri hala tam olarak belirleyemedi.
PENİTENTES: Bazı dağ tepelerinde görülebiliyor. Güneş ışınlarının buzullara yansıması sonucunda oluştukları
belirtiliyor.
Beyaz sivri başlıklar takmış, kortej halinde yürüyen rahibelerin uzaktan görüntüsünü andırdığından “penitenes” adı
verilen bu garip doğal
oluşumun neden sadece bazı yerlerde meydana geldiği bilinmiyor
SÜPER HÜCRELER: Genellikle izole ama çok şiddetli fırtınalar doğururlar ve saatlerce sürebilir.
Ayrıca bazıları ikiye bölünüp, iki ayrı yöne hareket edebilirler. Bazen hortumlara dönüşebilir.
Genellikle çok büyük miktarda dolu ve yağmur bırakırlar. Bu
süper-hücreler en büyük dolu taşlarını taşırlar.
ŞEYTAN ATEŞİ: Ya da ateş hortumları. Birkaç metre yüksekliğe kadar ulaşabilen alevlerden oluşan bir hortum.
Birkaç dakika sürüyor.
Bilim adamlarına göre sıcak hava akımları sonucunda oluşuyor ancak hangi faktörlerin biraraya gelmesinin sonucunda
oluştuğu kesin olarak bilinmiyor. Daha çok çalılıklarda çıkan yangınlarda meydana geliyor ama çok ender görülüyor.
BUZ HALKALARI: Sibirya gibi çok soğuk bölgelerde ortaya çıkıyor. Bazen debisi çok düşük akar
sularda da meydana geliyor.
Bilim adamları, tam olarak hangi şartlarda oluştuklarını araştırıyor.

MAVİ GÜNEŞ: Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki piramitlerin güvenlik kameraları, 14 Aralık 2006′da
saat 16.47′ten başlayan garip bir olayı kaydetti.
Güneşin rengi, yaklaşık 15 dakika boyunca maviye döndü. Görüntüler daha sonra bir grup fizikçi tarafından incelendi.
“Mavi güneş olayı” ile ilgili hazırladıkları raporda şu ifadeler yer aldı:
“Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen ve ilk kez belgelenmiş olan ‘mavi güneş olayı’, bugüne kadar sadece 5 kez
yaşanmıştır. En son ‘mavi güneş olayı’ 1950′de İskoçya’nın Edinburg kentinde meydana geldi.”
Ancak bilim adamları yazılı raporlarında, olaya neden olan etkenlere yer vermediler. Bugün de süren araştırmalarla
ilgili bazı bilim adamları “mavi güneş olayının” havadaki kirliliğe bağlı olduğunu savunuyor. Ancak bir başka grup
bilim adamı, da bu tezi “1950′lerde
bu denli bir hava kirliliği yoktu. Aynı oranda kirlilik yoksa, olay nasıl aynı şekilde gerçekleşebilir?” diyerek tartışmayı
sürdürüyor.
Kenan KARAKUŞ un katkılarıyla
Okyanus üzerinde gece uçan bir uçak.. İki fısıltı.. Biri kadın, diğeri erkek:
- Herkes uyudu hadi gidelim!.. (Ayak sesleri..)
- Bu tuvalet boş.. Buna girelim.. Kimse bakmıyor..
- Sen önce gir!..
- Biraz heyecanlıyım.. Ben oturabilir miyim?
- Prezervatifin var değil mi? Haydi tak! (Derin nefes sesleri..)
- Ah parfüm de var.. Her şeyi de düşünürsün!..
- Ooh! Harika.. (Uzun sessizlik..)
Birden uçağın hoparlörlerinden sert ve dinamik bir ses gelir:
- Dikkat dikkat! Kaptanınız konuşuyor!.. Arka tuvaletteki iki kişi size sesleniyorum! Ne yaptığınızı biliyoruz.. Bu yaptığınız uçuş
kurallarına aykırıdır.. Şimdi lütfen sigaralarınızı söndürün ve duman alarm sensörüne taktığınız prezervatifi çıkarın!

Pozitif bahçıvan!

Memleketimizde iyimserler kötümserlere kızınca "Hiç mi pozitif bir şey yok bu memlekette birader" diye çıkışırlar.
İşte size pozitif bir bahçıvan....
Seyahatten dönen ev sahibi havaalanından bahçıvanına telefon açmış, konuşuyorlar:
- Nasıl, her şey yolunda mı?
- Yolunda... Küreğin sapı kırıldı, şu anda onu tamir ediyordum.
- Neden kırıldı?
- Köpeğinize mezar kazarken zorlamışım, ondan kırıldı.
- Nee! Köpeğim mi öldü?
- Maalesef havuza düştü?
- Benim köpeğim çok iyi yüzerdi; havuzda nasıl ölür?
- Havuzun suyu boşalmıştı, atlayınca betona çakıldı.
- Havuzu yeni doldurtmuştuk, neden boşalttınız?
- İtfaiyeciler evdeki yangını söndürürken ilave suya ihtiyaç duydular.
- Neee evde yangın mı çıktı?
- Evet efendim. Annenizin vefatı dolayısıyla taziyeye gelenlerden biri yanık sigara bırakmış.
- Annem mi öldü? Yahu kadın daha iki hafta önce sapasağlamdı?
- Haklısınız da... Yatak odanızda karınızla en yakın arkadaşınızı aynı yatakta görünce kalbine inmiş..
- Yahu hiç pozitif bir haber yok mu adam sende?
- Var efendim.... Geçen gün siz AIDS testi yaptırmıştınız ya... Sonucu geldi.....
pozitif...

Kadınlar Kaça Ayrılır ?
HARD-DISK tipi kadın: Her şeyi hafızasında saklar
RAM tipi kadın : İşiniz bitti ği anda sizi de unutur.
WINDOWS tipi kadın: Herkes hiçbir şeyi doğru dürüst yapamadığını bilse de kimse onsuz ya şayamaz.
EXCEL tipi kadın: Söylendiğine göre bir çok kabiliyeti olmasına rağmen bir çok kimse basit ihtiyaçlar için kullan ır.
SCREENSAVER tipi kadın : Eğlendirmekten ba şka hiçbir işe yaramaz.
INTERNET tipi kadın : Erişilmesi zorlu olan tiptir.
SERVER tipi kadın : İhtiyacınız olduğunda her zaman meşguldür.
MULTIMEDIA tipi kadın : Korkunç şeylerin güzel gözükmesini sa ğlar.
E-MAIL tipi kadın : Her 10 sözünden 8'i anlams ızdır.
VIRUS tipi kadın : Hiç beklemediğiniz biranda gelir kendisini yerleştirir ve kaynaklarınızı kullanmaya
başlar.Kurtulmaya çalıştığınızda kesin bir şeyler kaybedersiniz. Eğer kurtulamazsanız her şeyinizi
kaybedersiniz.

Gösterdim ! Gördü anlamına gelmez...
Söyledim ! Duydu anlamına gelmez...
Duydu ! Doğru anladı anlamına gelmez...
Anladı ! Hak verdi anlamına gelmez...
Hak verdi ! İnandı anlamına gelmez...
İnandı ! Uyguladı anlamına gelmez...
Uyguladı ! Sürdürecek anlamına gelmez...
______________________________
Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına
oturan çocuğa;
- Buranın yabancısıyım, demiş.
Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum, çok yakın olduğunu söylediler..
Çocuk arabanın penceresini açtıktan sonra;Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz
gerekiyor herhalde..
Adam çocuğun yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez.
- Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş çocuk. Kuş cıvıltıları oradan geliyor
zaten.
- İyi ama, demiş adam, bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne malum?
-Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez diye atılmış çocuk... Üstelik manolyalar da katılıyor onlara..
Hem biraz derin nefes alırsanız, fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu da duyacaksınız..
Adam gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra, teşekkür etmek için döndüğünde fark etmiş çocuğun
kör olduğunu..
Çocuk ise, konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini..
Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken;
- Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim, demiş. Görmeyi o kadar çok özledim ki!. Sizinkiler sağlam, öyle değil mi?.
Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına doğru yönelirken;
- Artık emin değilim demiş. Emin olduğum tek şey,benden iyi gördüğündür..

Gören Gözlerimizin Mutluluğunu Sonuna Kadar Sürdürmeniz Şükretmeniz Dileğiyle
______________________________
Bernard Shaw bir çocuğa bir elma vermiş.
Çocuk çok sevinmiş.
Bir elma daha vermiş.
Çocuk daha çok sevinmiş.
Bir elma daha verince çocuk sevinçten deliye dönmüş.
Ve bir elma daha verince,
çocuk dört elmayı elinde zapt edememiş, sonuncusunu düşürmüş yere.
Bu sefer ağlamaya başlamış çocuk.
Hayat böyledir işte.
Hayal etmediğimiz bir saadete eriştikten sonra, onun bir lokmasını dahi kaybetmek

bizi perişan eder.

"Keyifler değildir yaşamı değerli yapan.
Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan"
__________________________________________________

Cep telefonunuz kaybolursa....
..Kaybolan cep telefonunuz nasıl kullanım dışı yapabilirsiniz?Cebinizin seri no'sunu kontrol etmek için ( * # 0 6 # )
tuşlayın.Ekranınızda 15 numaralı bir kod belirecektir. Bu numara cebinizin kendine has (IP) numarasıdır. Bir yere yazın
ve emin bir yerde saklayın. Cebinizin çalınması durumunda cebinizin hattını sağlayan servise telefon edip bu kodu verin.
Böylece cebinizi bloke edebilirler. Hırsız sim kartını değiştirse bile telefonunuz asla çalışmayacaktır. Her kim çaldıysa
cebinizi kullanamayacak veya satamayacaktır. Eğer herkes bunu yapsaydı cep telefonunu çalmanın anlamı
kalmazdı.Telefon firmaları bu konuda insanları bilgilendirmemekle hırsızlara çalma cesareti veriyorlar. Herhalde yeni satış
artışlarını düşünerek hırsızlığa ortak oluyorlar

EDİRNE’DE 04.EKİM.2009 PAZAR GÜNÜYAPILACAK EĞİTİMİN PROGRAMI
(ETSO Salonlarında)
Kayıt : Saat 09.30 – 10.00
1. Yapılacak Eğitimler;
1. Salon

10.30 - 12.45

Konu:

Kulüp Liderlik Planı

Eğitimci:

GDG Atilla Gönenli

Katılımcılar:

Dönem Başkanı, Dönem Sekreteri,
Gelecek dönem Başkanı, Gelecek dönem Sekreteri,
Danışma Kurulu Başkanı ve Üyeleri
İlgili Komite Başkanı,

1. Salon

13.00 - 15.45

Konu:

Halkla İlişkiler

Eğitimci:

GLDGA. Fatih R. Saraçoğlu

Katılımcılar:

Dönem Başkanı,
Gelecek dönem Başkanı,
Danışma Kurulu Başkanı ve Üyeleri
İlgili Komite Başkanı,

1. Salon

16.15 - 18.30

Konu:

Vakıf

Eğitimci:

GDG Atilla Gönenli

Katılımcılar:

Dönem Başkanı,
Gelecek dönem Başkanı,
Dönem Saymanı,
İlgili Komite Başkanı,

2. Salon

10.30 - 12.45

Konu:

Etkili Rotary Kulüpleri

Eğitimci:

GDG H. Tahsin Tuğrul

Katılımcılar:

Tüm Komite Başkanları,

2. Salon

13.00 - 15.45

Konu:

Üyelik

Eğitimci:

GDG Şafak Alpay

Katılımcılar:

Dönem Sekreteri,
İlgili Komite Başkanları,

2. Salon

16.15 - 18.30

Konu:

Gençlik

Eğitimci:

GDG Murat Çelik

Katılımcılar:

İlgili Komite Başkanları,

