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Kenny JOHN (UR B k.)

Nuri ÖZGÜR (2420.Böl.Guv.)
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Bülten No: 1240

Mehmet Sabri GÖRKEY (12.Grup.Guv.Yrd.)
Kurulu : Mart 1977

Charter : Mart 1980

ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Yeni Restaurand açan Edirne’nin me hur çevirmecisi Sak z Recai yi destekleme ve kutlama amac yla bu
haftaki toplant
K k semtinde yapt k.
Haftaya toplant z yine Rotary Evinde yap lacakt r. Daha sonraki 3 kas m asamble toplant
Guvernörümüz Nuri Özgür kat laca ndan yemek yerimizi daha sonra sizlere duyuraca m.
Ocakba komitesi ba kan z Ümit MIHLAYANLAR 1 ve 2. ocakba guruplar
saat 19.00 da Rotary Evinde toplant ya davet etti. Guruptaki isimler öyle:
1.GRUP

2.GRUP

AHMET DEVEC
CENG Z BENAKMAN
EMRE ÜLKÜMEN
SMET AÇIKGÖZ
MUZAFFER MEM
RECAY ARAN
TAMER BORAL

AKIN T RYAK
LU
CEVAT GÜLER
FARUK ETKER
KAYA ZEYBEKO LU
OKTAY ALEMDAR
SEDAT ÖNENGÜT
TARIK ETKER

Yeni üyelerimiz Mehmet EREN ve Halil ALTU

za

22.Ekim Per embe günü

ise otomatik olarak tüm guruplar n üyesidir.

yi günler dileklerimle.

Cengiz Benakman

SAF RLER

Z

:

Ra it AYAN

Adam

ATENDANCE GET REN ÜYEM Z :

Demirkan ÇA LAYAN

MAZERETL ÜYELER

:

smet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKO LU – Mehmet EREN

:

88.00

:

21 EK M : Kemal KARAKU

Z

DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER

Z

Bulgaristan Svelengrad Rotary Kulübü

Do um Günü

YARI
Temel, 120 turluk otomobil pist yar na girmi ti. 75 kez durdu...Dördü lastik de
68 kezde yolu sormak

KUTLARIZ……..

tirmek, üçü yak t almak için.

ÇORBA
Temel yemek odas n üzerindeki çat n akt
fark edince hemen bir çat ustas ça rm ..
Usta gelip öyle bir bakm ,
"Çat
n akt
ne zaman fark ettiniz?.."
diye sormu ..
"Dün gece.Çorbam içmem iki saat sürünce üphelendim!.."
demi Temel,
Önümüzdeki hafta toplant

z: 27.Ekim.2009 Sal Saat 20.00 de Rotary Evinde yap lacakt r.

Ba kan : Cengiz BENAKMAN
Üye
: Tar k ETKER
Bülten irtibat : Faruk ETKER

k. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN
Sayman : Recayi ARAN
Geç.D.B.: Ak n T RYAK
LU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

ADE ADRES : Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10
ED RNE
AVUSTRALYA TÜRK YE Ö RENC DE

22100

M ÖZEL PROGRAMI

De erli Rotaryen Dostlar m,
Sevgili Guvernörümüzün srarla üzerinde durdu u konular n ba nda uluslararas ili kilerimizin kuvvetlendirilmesi,2010 y nda kültür ba kenti olacak olan
stanbul’umuzun d ülkelerde de tan
n yap lmas gelmektedir.
Bu ba lamda,ilk çal mam gerçekle tirme a amam za geldik:
lk defa 2009 Nisan ay nda Avustralya 9820. Bölgeden 3 ö renci Çanakkale Milli Piyango Lisesi’ni 4 haftal na misafir ö renci olarak ziyaret etti. Ba ar yla
hayata geçirilen bu proje, bu dönemde kapsam geni letilerek 2420-9800 Bölgeleri aras nda 20 ö renci ile yap lacakt r. ki Bölge Guvernörünün imzalad
protokol çerçevesinde,a da detaylar okuyaca z nitelikte Lise ö rencisi seçimi yap lacakt r. Bu program “Gençlik Hizmetleri Programlar “ d nda
(Avustralya ile aram zda olan tarihi ba lardan dolay ) özel bir programd r.
lgilenen ki ilerin 15 gün içinde taraf ma bilgi vermesi gerekmektedir.
DETAYLAR
Avustralya’dan 2010 Nisan,Türkiye’den 2010 Temmuz-A ustos aylar nda 4 haftal k ziyaretler gerçekle ecektir.
rencilerin ortaö retim ö rencileri olmas gerekmektedir
Gelecek ö rencilerin devam edece i okul müdürü ile bu konuda anla ma sa lanmal r.
20 Lise ö rencisi civar nda kat m beklenmektedir
Gidecek ö rencilerin kendilerini ifade edecek kadar ngilizce bilmeleri gerekmektedir
renciler yerel ehirlerde Liselere devam edecekler, Rotaryenler ya da okuldaki de –toku aileleri taraf ndan misafir edileceklerdir.
Buradan gidecek bir ö rencinin ayn ekilde gelecek olan bir ö renciyi a rlamas ya da ba ka bir aile bulmas faydal olacakt r
Nisan ay n ba nda gelecek ö renciler 25 Nisan’da topluca Gelibolu Yar madas nda Anzak Koyundaki ANZAK GÜNÜ törenlerine 2420. Bölge taraf ndan
götürülecektir.
Gideceklerin yol paras ve sigortan n ideal olarak aileler taraf ndan ödenmesi gerekse de ,Bölge- Kulüpler-Sponsorlar taraf ndan da desteklenmesi
beklenmektedir.
Seçilecek ö renciler Rotaryen ailelerin çocuklar olabilece i gibi ,bu art mutlaka aranmayacakt r. Kulüplerin desteklemesi UA projesi olarak istek dahilindedir.
Bu konuda nteract ö rencilerinden de yard m al nabilir.
Sevgiler
Nilgün Ulu
Uluslarars Hizmetler Ana Komite Ba kan

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Sevgili Rotary ailemiz
Fatih Rotary Kulubu olarak sizleri, stanbul’un yagmur mevsimini herkesi gulumsetecek, sarki soyletecek ve dans ettirecek bir
muzikal ile karsiliyoruz: SINGIN’ IN THE RAIN!!!
Seyrettikten sonra disari cikip sarki soylemek isteyeceginiz muhtesem bir muzikale davet ediyoruz. Dunyanin en unlu film sarkisi,
essiz muzikler, goz alici guzellikte bir gorsellik ve muhtesem bir kareografi…
Singin’in the Rain, orijinal filme sadik kalinarak hazirlanan bir muzikal olmasinin otesinde, izleyiciye filmin içinde oldu unu
hissettirecek kadar gercekci olmasi icin, yillar suren bir hazirligin sonunda sahneye konuldu. Londra’da sahnelenmeye ba lad
tarihten itibaren kapal gi e oynayan ve kültür-sanat medyas n man etlerinden inmeyen müzikal için, Olivier Ödüllü aktör Tim
Flavin, dünyan n en iyi tapping dansç lar ,korosu ve müzisyenleri bir araya geldi.
SINGIN’ IN THE RAIN
Bastan sona e lence dolu ve eslik etmeden duramayaca
z bu müzikale, biletlerimiz iki ayr gün için mevcut olup, geçen y l
izledi imiz Mamma-Mia müzikalinde oldu u gibi; yerlerimiz en ön s ralar n en iyi izlenilebilir bölümündedir. Bu mesaj lütfen
arkada lar za da iletelim, hep beraber izleyelim!
Tarih : 06 Kas m 2009 Cuma
Tarih
: 08 Kasim 2009 Pazar
Saat : 21:00
Saat : 14:00
Yer : TIM Maslak Show Center
Yer
: TIM Maslak Show Center
Fiyat : 155 TL
Fiyat : 155 TL
Elimizdeki bilet adedi k tl olup, bu muhte em gösteriyi kaç rmamak için lütfen acele ediniz. Oyun ile ilgili detaylar a
daki gibidir:

YA MUR YA ACAK VE HERKES DANS EDECEK!!!
Gülümseten kostümleri ve izleyen herkese sularda z playarak ark söyleme hissi veren danslar ile müzikal
Londra’da ba layan maceras na Broadway’de devam etti. Y llar içinde Tokyo da dahil pekçok farkl ehirde
perdesini açt .
Sessiz film günlerinden sesli filmlere geçi dönemini anlatan müzikalin hikayesinde sanat dünyas n perde
arkas nda iyi ve kötü adamlar var. Sessiz filmlerin son kahramanlar Don Lockwood ve Lina’n n hikayesinde
ark lara ve danslara e lence ve romantizm e lik ediyor.
Müzikale ve elbette ayn isimli sinema ba yap na ismini veren ark 1930’lu y llara ait. Ama ark tüm
dünyada Gene Kelly’in yönetmenli ini yapt ve ba rolünü Jean Hagen ve Donald O’Connor ile payla
müzikal film ile tan nd . 1952 y nda çekilen film hala sinema tarihinin en ba ar müzikal filmlerinden biri
olarak an yor.
Müzikal, ngiltere’deki turnesinin ard ndan önce Atina’da sonra stanbul’da sahneye ç kacak. Müzikal’de
Singin’ In The Rain’in yan s ra “All I do is dream of you”, “Broadway melody”, “Lucky star” gibi çok ünlü
ark lar da yer al yor.
VEDAT BAYDEDE

FAT H ROTARY KULÜBÜ2009--2010 DÖNEM BA KANI
reservasyon: Merve Yalç n

myalcin@grupimpeks.com Korkut Yazan

korkut.yazan@gmail.com

KARTALLAR
Kartallar, kanatlar ve kuyruklar geni , bacaklar tüylü , iri y rt lard r. 2-3 y lda ergenli e ula rlar. Uçu ta s kça
dönerek yükselirler. Ormanlar ve da larda ya arlar. Kaya girintilerinde ve a açlarda yuva yaparlar. Kartallar tek e lidir.
Ya amlar boyunca e de tirmedikleri gibi her y l ayn yuvay kullan rlar. Yuvalar genellikle kolay ula lamayacak
yerlerdedir.
Kartallar, ku türleri içinde en uzun ya ayan r. 70 y la kadar ya ayan kartallar vard r. Ancak bu ya a ula mak için,
40 ya ndayken çok ciddi ve zor bir karar vermek zorundad rlar.
Kartallar n ya 40 a vard nda pençeleri sertle ir, esnekli ini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sa lad avlar
kavray p tutamaz duruma gelir. Gagas uzar ve gö süne do ru k vr r. Kanatlar ya lan r ve a rla r. Tüyleri kartla r ve
kal nla r.Art k kartal n uçmas iyice zorla
r.Dolay yla kartal burada iki seçimden birini yapmak zorundad r;
Ya ölümü seçecektir.
Ya da yeniden do un ac ve zorlu sürecini gö üsleyecektir.
Bu yeniden do
süreci, 150 gün kadar sürecektir. Bu yönde karar verirse, kartal bir da n tepesine uçar ve orada bir
kaya duvarda, art k uçmas na gerek olmayan bir yer bulduktan sonra, burada gagas sert bir ekilde kayaya vurmaya
ba lar.
En sonunda kartal n gagas yerinden sökülür ve dü er.Kartal bir süre yeni gagas n ç kmas bekler. Gagas ç kt ktan
sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker ç kart r. Yeni pençeleri ç nca kartal bu kez eski kartla
tüylerini
yolmaya ba lar.
5 ay sonra kartal, kendisine 20 y l veya daha uzun süreli bir ya am ba layan me hur “Yeniden Do ”
uçu unu yapmaya haz r duruma gelir nsan hayat nda da zafer uçu unu sürdürmek için, bize ac
veren eski al kanl klardan ve an lardan kurtulmak zorunday z. Ancak geçmi in gereksiz safras ndan
kurtuldu umuzda, deneyimlerimizin yeniden do umuzun getirece i ola anüstü
sonuçlar ndan tam olarak yararlanabiliriz.
Bazen kararlar z ac da verse “Yeniden Do ”u müjdeleyebilir.
HAYAT B R GÜNMÜ , ODA BUGÜNMÜ ................
Mehmet SAVA

n katk

ile

Ne güzel cahildik.
ar da kar...
Ama kuzine içten içe öyle yan yor ki.Kuzinenin üzerinde demir ma a...Ma an n üzerinde de ekmek dilimleri.Ayd nl k bir k sabah ve
zarm ekmek kokusu...
Sucuk lükstü.Yumurta lezzetli.Ekmek her zaman ekmek gibi...Bir kez olsun kümesten yumurta almam , bir kez olsun o k zarm
ekme in kokusunu duymam ve fakat al veri merkezlerinin restoran katlar nda, bo ucu bir gürültü ve havas zl k içinde hamburger
keyfine fit olmu çocuklar ve gençler için ben ne kadar ya
m...
ar da kar...
çeride kanaat...
çeride huzur...
Televizyon yoktu.Gazete de her zaman olmazd .Öyle güzel cahildik ki, keyfimiz bozulmazd hiç!Portakal kabuklar soban n üzerine
dizer, kokusuna râm olurduk.Kestane közlemek büsbütün bir gecenin ak llara seza mutlulu uydu.
Sonra illa ki, büyüklerin anlatt hikâyeler, hat ralar...
Birço u ar zal ve tedaviye muhtaç beyinlerden ç kma dizilerin ve filmlerin açt hasarlar yerine, geni ve besleyici bir masal
dünyas ...
Lezzet bir tarafa, kokuya da hasret kalaca
z kimin akl na gelirdi?Ekmeklerimiz el de erek üretilirdi, sa kl yd , lezzetliydi ve mis gibi
kokard .Çay da kokard ...Domates de...
Bütün bu nefasete, küçücük bir bakkal dükkân n zenginli i yetiyordu.
ar da kar...
çeride huzur...
Zam endi esi, do al gaz n kesilme korkusu, yolda kalma tela , rejim tehlikesi... Kimin umurunda...
Ne güzel cahildik.
Mutlulu un resmini çiziyorduk...

Taner SER M ‘in katk

ile

Dümdüz bir soru size:
Ak amlar evde ne yap yorsunuz?
Koltu a uzan p, hiç tan mad
z Amerikal dedektiflerle, hiç tan mad
z Amerikal haydutlar m koval yorsunuz?
Yoksa yerli dizilere kapt p hiç bilmedi iniz konaklarda ya anan hayatlar m seyrediyoruz?
Dört saat televizyon seyretmenin sekiz saat çal mak kadar beyni yordu unu biliyor musunuz?
ki türlü hayat var:
1. Ya anan hayat,
2. Seyredilen hayat,
Ak amlar z televizyona kilitliyse, bilin ki, hayat sadece seyrediyorsunuz !
Ak amlar evde ne yap yorsunuz? Ak amlar
nas l geçiriyorsunuz?
'Pek ço u gibi biz de çekirdek ç tlat p saatlerce televizyon izliyoruz'
diyorsan z, durup bir dü ünün lütfen; dünyaya birkaç kez daha gelece inize mi inan yorsunuz?
Böyle bir ey olsayd , imdiki hayat
n bir bölümünü ziyan etmek imdiki kadar ac sonuçlar do urmayabilirdi belki.
Ne çare ki sadece bir hayat z var. Bu da maalesef, çok k sa.
Ortalama altm y n yirmi y uykuda geçiyor.
Kalan k rk y n yirmi y çocukluk, e itim, vesaire...
Son yirmi y da ziyan edersek, bize ya anacak bir ey kalmaz.
Ak amlar
sadece televizyona veriyorsan z, say nefeslerinizden bir bölümünü
çöpe at yorsunuz demektir!
Çünkü televizyon izleyen ki i hayatta de ildir, zira hiçbir ey yapmamakta, hiçbir de er
üretmemektedir; bu da bir anlamda ya amamak say r.
Ne mi yapmal ?
1. Ailece kitap okuyun, sohbet edin:
Nas l tan
, ilk nerede görü tü ünüzü, s
p s lmad
, nerede nas l evlendi inizi, nikah ahitlerinizi,
dü ününüzü anlat n çocuklar za, onlar hem dinleyin, hem de okumaya çal n.
2. Gezin:
Gezmek için ille de bir maksat olmas gerekmez, en büyük maksat hayat payla makt r.
Yak nsan z deniz kenar na inin, ayaklar
denize sokun ve becerebiliyorsan z ta sektirme
yar na girin. Sonra da güne in pembe gülücükler saçarak batmas seyredin. ( nan n televizyon seyretmekten çok
daha keyifli ve dinlendiricidir) Ormanda hep birlikte yürüyün, a açlara isim tak n, yol boyu açan çiçekleri sevin ve
çocuklar za bunlarla sevmeyi ö retin. (Ama bilin ki hayat ö renmek ve ö retmekten ibaret de ildir. Dinlenmek,
lenmek gibi olgular da hayat n bir parças r) Çocuklar zla ili kilerinizde asla ö retmen tavr tak nmay n. Onlarla
arkada k etmek dünyan n en keyifli i idir.
3. Akraba ve kom ularla ilgi ba kurun:
Onlara ya gidin, ya da onlar size davet edin. Sohbetiniz televizyonsuz olsun ki tad ç ks n. Birbirinizi gerçekten tan maya
çal n.
Bilirsiniz, 'Kom u kom unun külüne muhtaçt r.'
4. Kültürel ve sanatsal etkinliklere kat n.
(Konferans, seminer, sergi, do ru sinema ve tiyatro) Hayat
Yeter ki isteyin.

biraz olsun renklendirecek ba ka eyler de bulabilirsiniz.

Bir eyi çok isterseniz, Allah sebebini halk eder ve çok istedi iniz eye ula rs z. 'Olmaz ki' diye dü ünüp
taleplerinizi ertelerseniz, hiçbir yere ula amazs z.
Aile ba lar n güçlenmesi, payla acak eylerin çoklu uyla mümkündür. Ne kadar çok ey payla rsan z aileniz o kadar
güçlenecek, o kadar diri duracak ve mutlu olacakt r.
Hat ra defterine televizyon dizilerini yazamazs z. Oraya ancak ya ad klar
yazabilirsiniz.
Her gün bir eyler ya amal ve bunlar deftere geçirerek gelece e tarih dü ürmelisiniz.
Bugün öyle bir hayat ya ay n ki, yar na da kals n. Torunlar za filan anlatacaklar z olsun.
Ayr ca unutmay n ki;
Hayat biriktiremezsiniz; ya her an ya ayacaks
Art k cevap gelsin:
Ak amlar ne yap yorsunuz?
Ya yor musunuz?, Yoksa seyrediyor musunuz?
CAN DÜNDAR

z, ya da ziyan edeceksiniz.

