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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
Geçen haftaki toplantımızda Sevgili Guvernörümüz Haluk ULUSOY ve eşi Şebnem ile Bölge Kulüpler ve İdari
Sekreteri Özcan ALBAK ve eşi Nur, Bölge Komiteler Sekreteri Nuri PEŞKİRCİOĞLU ve eşi Handan’ın ve Guvernör
Yardımcımız Sayın Tarkan Uğur BENLİ ve eşi Melike vede eşlerimizin de katılımıyla 4.Asamblemizi gerçekleştirdik.
Asamblemizi tamamladıktan sonra Yeni Üye Alım Törenimiz ile 2 yeni üyemizi kulübüze dahil ettik, Güzel bir Asamble
sunumu oldu katılan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.
Aramıza katılan yeni dostlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz diyorum.
18 Mart Salı günü yaptığımız toplantıda CHP Edirne Milletvekili ve Edirne Belediye Başkan Adayı Sayın Recep
GÜRKAN Misafirimiz oldular.Projelerini kulüp üyelerimize anlattılar Kendilerine Teşekkür ediyor ve Demokrasi yarışında
başarılar diliyorum.
Yazıma Çanakkale de Bu güzel vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden Şehitlerimizi Saygı, Rahmet ve
Minnetle anarak son veriyorum.
Görüşmek dileğiyle sağlık ve mutlulukla kalın.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Halil ALTUĞ

2012 – 2013 Dönem Başkanı
Bültenimiz_8 sayfadır
1826.TOPLANTIMIZ

MİSAFİRLERİMİZ

:

“

Haluk – Şebnem ULUSOY

2420.Bölge Guvernörü ve Eşi

O.Nuri – Handan PEŞKİRCİOĞLU

Komitelerden Sorumlu Bölge Sekreteri ve Eşi

Özcan – Nur ALBAK

Kulüpler ve Bölge İdari Sekreteri ve Eşi

Tarkan Uğur –Melike BENLİ

3.Bölge Guvernör Yardımcısı ve Eşi

Güzin CİRAVOĞLU

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü Başkanı

Beyhan AÇIKGÖZ

Edirne Inner Wheel Kulübü Başkanı

Ada BENLİ

Tarkan-Melike BENLİ’nin Kızı

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Mehmet EREN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Oktay ALEMDAR – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

77.78
1827.TOPLANTIMIZ

MİSAFİRLERİMİZ

:

Recep GÜRKAN

Edirne Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı

Turhan GAZİOĞLU

Ekol Hastanesi Başhekimi (Eski Üyemiz)

Yücel BALKANLI

Güzel San.ve Spor Lisesi Müdürü

Orkun ŞAPOLYO

İşadamı

Cengiz BENAKMAN Misafiri

Murat YUMRUKÇAL

Mimar

Cengiz BENAKMAN Misafiri

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

İsmail GÜMÜŞDERE – Oktay ALEMDAR – Serhad CEYLAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

77.78

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

22 MART Halil ALTUĞ

Doğum Günü

KUTLARIZ

Önümüzdeki hafta toplantımız: 25.Mart.2014 Salı saat 19.oo da ROTARY EVİ nde

Başkan : Bülent EGELİ
Üye
:
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Cengiz TUĞLU
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

ANITKABİR; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de bulunan anıt mezarıdır.
Anıtkabir projesi için yer tespiti yapıldıktan sonra bir proje yarışması açılmasına karar verildi. Uluslararası Mimari proje
yarışması açıldı. Hükümetçe tarafsız bir jüri kuruldu. Juri üyeleri Prof. Paul Bonatz, Prof. İvan Tenghom ve Macar Prof.
Karoly Wickinger ile Türk sanatçıları Prof. Arif Hikmet Holtay, Mimar Muammer Çavuşoğlu ve Yüksek Mimar Muhlis
Sertel’den oluştu. Yarışmaya 27 yabancı ve 20 Türk mimar katıldı ve sonuçta 3 eser ödül verilmeye değer bulundu.
Bunlardan biri Tannenberg Anıtı’nı yapan Prof. Johannes Kruger’in, biri Prof. Arnoldo Foschini’nin, biri de İTÜ Mimarlık
Fakültesi hocalarından Prof. Dr. Emin Onat ile Doç. Dr. Orhan Arda’nın eserleriydi. Hükümet Türk sanatçılarının
eserlerinin uygulanmasına karar verdi. Bu kararın nedeninde şu düşünceler yer alıyordu: Yarışmayı kazanan üç proje
birçok yönlerden aynı değerdedir. Sonuç olarak Emin Onat ve Orhan Arda’nın projesinin uygulanmasına karar verildi.

FUAT BEY
Görev Süresi: 1910-1913
(Döneminde Sultan Reşat Edirne'ye gelmiştir.)
Fuat Bey zamanında, Belediye Hastanesi'ne kadın ve çocuk pavyonu eklenmiştir. Balkan Savaşı, Edirne Kuşatması, bu
başkan döneminde olmuştur. Edirne'nin çok acı çektiği döneme rastlar.
a. Dilaver Bey zamanında yapılmış bulunan Kaleiçi planında yer alan Ermeni Kilisesi'nin bulunduğu yerin bir kısmına
(2500 m2) Reşadiye Bahçesi (Sultan Reşat-V. Mehmed) yapılarak bir gazino yapılmış, ağaçlık bir bölüm oluşturulmuş ve
sinema binası ile burası bir eğlence yeri haline getirilmiştir. Bu sinemanın adı daha sonra, Cumhuriyet Sineması olarak
değiştirilmiştir. İki defa yangın geçirmiş, son yangından sonra, 2000 kişilik salonu tekrar restore edilmiştir. Son şekliyle,
Tekel'in deposu olarak kullanılmış ve daha sonra yıktırılmıştır.
b. Balkan Harbi'nde, Edirne Muhasarası'nda şehirde yiyecek sıkıntısını önlemek için, belediyenin çalışmaları oldukça
yoğun olmuştur.
c. Şehrin Bulgarlara geçmesinden sonra, Belediye Binası Kral Ferdinand'a tahsis edilmiştir.
d. Askeri örgüt olan İtfaiye Teşkilatı belediyeye devredilmiştir.
e. Meriç Köprüsü başından, şehrin bazı çeşmelerine su pompalanmıştır. Selimiye Camisi'nin avlusunun altında bulunan
200 tonluk su deposundan, şehre su verilmiştir. (Arasta karşısında Merzifoni Çeşmesi)
f. Sanat Enstitüsü atalyölerinde çalışan elektrik motorları ile hem okulun, hem de şehrin bazı mahallelerinin
aydınlatılması sağlanmıştır.
Edirne Belediye Başkanları ve Yaptıkları İşler
Yazan; Oral ONUR

EDİRNE'DE DEPREMLER
Edirne’de meydana gelen şiddetli depremlerin ilki 1509 yılında meydana gelen depremdir. 9 şiddetinde olan
bu depremde 13.000 kişi ölmüş, Marmara Denizi'nde Tsunami meydana gelmiştir.Artçıları 45 gün boyunca
sürmüş, Edirne halkı günlerce açık alanlarda yatmıştır. Aynı yıl Sultan II. Bayezid Edirne’de bulunurken ilk
depremden daha şiddetli depremler olmuş ve aynı ay içinde yağan şiddetli yağmurlar sonucu Tunca nehri
taşarak Edirne’de felakete yol açmıştır. Bu depremden 1 yıl sonra 1510'da bu kez 8 şiddetinde, 1746 yılında
ise 7 şiddetinde bir depremle sarsılmıştır Edirne.
İkinci Büyük Deprem
Tarihindeki ikinci büyük deprem 1752 yılında olmuş, Edirne, Havsa ve Keşan üçgeninde meydana gelmiştir.
Şiddeti 9 richter ölçeğinde olup, büyük bir can ve mal kaybına neden olmuştur. Edirne tarihçisi Ahmet Badi
Efendi, Riyaz-ı Belde-i Edirne adlı eserinde depremi şöyle anlatmaktadır:
"31/07/1752 senesi Ramazanı’nın on dokuzuncu pazar gecesi iftardan sonra şehrin batı yönünden tozlu
topraklı bir duman yükseldi ayrıca gün doğuşuna benzer bir görüntü belirip ansızın bir sarsıntı başlayıp yer
yüzü deniz gibi dalgalandı. Tüm binalar adeta titreyip çoğunun yerle bir olduğu görüldü. Deprem sarsıntılarının
şiddetinden herkes hayrete düşüp parmaklarını ısırdılar. Art arda gelen sarsılmalarla yer yüzünün süratle
hareket etmesi sonucu olarak bütün minarelerin başları secdeye yattı. Yalnız, Sultan Selim Camii’nin dört
minaresiyle İbrahim Paşa ve Defterdar Camileri'nin minareleri yıkılmamış iseler de, her birinin serviler gibi
sallandıklarını yakınında olanlar görmüştür. Camilerden çoğunun kubbeleri yuvarlak taneler gibi dağılıp
toprağa karıştı. Nice ev, dükkân ve taş yapılar göz açıp kapayacak süre içinde yıkılmaya yüz tutup karga ve
baykuş yuvası haline döndü. Hatta, Ayşekadın hanının Kasım paşa hamamına bakan metin taş duvarı, o
korkunç gecede yıkılıp yerle bir olmuş ise de deprem durmadıkça yaklaşılması ve yıktırılması düşünülmemiştir.
Adı geçen gecede sabaha kadar binlerce kez sarsılma olup, yer altından top sesi gibi korkunç sesler çıkmış,
yeryüzü parça parça olmuştur. Mevsim yaz olduğundan, herkes evlerinin bahçelerinde kırlarda ve su
kenarlarında iftar sofrasına gitmiş, namaz vakti olmadığı için camilerin içinde kimse bulunmamış olduğu halde,
kandilleri yakmak için minarelerde bulunan müezzinlerle bazen duvarlar yanında bulunmuş olanlardan yüzden
fazla insan binalar altında topraklara karıştı. O sırada her yıkıntının, kendi diliyle, "Ey medet mîmârı âlem, kıl
nazar viraneyim" mısrası ile yakardığından, ve korku dolu gecede herkes kendi nefsinin kurtuluşu çaresine
düşmüş olduğundan, çevrenin mahşer yerine benzemiş olduğunu, herkesin sadece kendisini düşünüp babası
oğlunu ve anası kızını unutmuş olduğu ve bazı yerlerde toprak yarıntılarından sular çıktığı ve bahçelerin dolap
kuyuları dolup yeniden kazılmaya gerek duyulduğu, haslı depremin fazlalığından kimse çatı altında kalmaya
cesaret edemeyip, bahçeler ve avlular ortasında ve başlangıçta 1746 (H:1159) tarihinde yanmış olan yerlerde,
çadırlarda göçerler gibi kalıp bu durum oruç ayına rastladığından sıcaktan büyük zorluklar çekilmişti. Özellikle
evlerin duvarları yıkılmış olduğundan dolayı hırsızlıkların çoğalmış olması, insanları ücretle bekçiler tutmaya
sevk etmişti. On dört ay süreyle gece gündüz otuzdan fazla deprem ve yer altından gelen korkunç sesler eksik
olmamış fakat sonra sarsıntılar yavaş yavaş sakinleşerek bu korkunç deprem son bulmuştur."
Diğer Depremler
Edirne-Çorlu-Büyükçekmece hattında gerçekleşen deprem 1766 yılında ve 7 şiddetindedir ve aynı yıl 8
şiddetinde bir deprem İstanbul-Edirne hattını sallamıştır. 1829 yılında Selanik-Bükreş-Edirne-İstanbul hattında
9 şiddetinde bir deprem daha olmuştur. Bir gece vakti 8 şiddetindeki bir depremle sarsılan Gelibolu, Sakız
Adası ve Edirne hattındaki deprem 1860 yılında olmuştur. 1888 yılında Edirne-Tekirdağ arası 6 şiddetinde
depremle sarsılmıştır. 1893'te şuan Yunanistan sınırlarında olan Dimetoka ile Edirne hattı 8 şiddetindeki
depremi yaşamıştır.

YEŞİL LEĞENDEKİ KÜÇÜK İSTAVRİT!
Küçük istavrit, yiyecek bir şey sanıp hızla atıldı çapariye.
Önce müthiş bir acı duydu dudağında.
Gümbür, gümbür oldu yüreği, sonra hızla çekildi yukarıya.
Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü; neye benzerdi acep gökyüzü?
Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu.
Ne çare balıkçının parmakları hoyratça kavradı onu.
Küçük istavrit anladı; yolun sonu.
Koca denizlere sığmazdı yüreği, oysa şimdi yüzerken küçücük yeşil leğende cansız uzanıvermiş dostlarına değiyordu
minik yüzgeci.
İnsanlar gelip geçtiler önünden: bir kedi yalanarak baktı gözünün içine.
Yavaşça karardı dünya, başı da dönüyordu.
Son bir defa düşündü derin maviyi, beyaz mercanı.
Bir de yeşil yosunu.
İşte tam o anda eğilip aldım onu.
Yürüdüm deniz kenarına, bir öpücük kondurdum başına, iki damla göz yaşından ibaret sade bir törenle saldım denizin
sularına.
Bir an öylece bakakaldı.
Sonra sevinçle dibe daldı gitti, bütün kederimi söküp atarak.
Teşekkürü de ihmal etmemişti; birkaç değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak.
Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme: sorar gibiydiler, neden yaptın bunu niye.
"Bir gün" dedim
"bulursam kendimi yeşil leğendeki küçük istavrit kadar çaresiz, son âna kadar hep bir ümidim olsun diye."
Nâmık KEMAL

Göçebe Enstitü: Kepirtepe
1937 yılında Edirne-Karaağaç’da Eğitmen Kursu ve Trakya Köy Öğretmen Okulu açılır. Okul ve Kurs önce
Alpullu’ya, daha sonra Lüleburgaz’a nakledilir. Okulun Kepirtepe’ye kurulmasına karar verilmesiyle birlikte
binalar yükselmeye başlar.
17 Nisan 1940’da Kepirtepe Köy Enstitüsü olan okulun öğrencileri, bir yıl sonra Trakya’nın güvenlik nedeniyle
boşaltılması yüzünden Ankara’nın Hasanoğlan köyüne göçerler. Dokuz ay sonra yeniden Kepirtepe’ye
dönülür.
Enstitülerin kapatılmasına kadar geçen süre içinde Kepirtepe’den 709 öğretmen mezun edilmiştir.

Saygıdeğer Rotaryen Dostlarım,
19 Mart Çarşamba akşamı 1.450 no’lu toplantımızda kulübümüzün 30. Yıl kutlaması gerçekleştirilecektir.
Kutlama Yemeğinde Ajda Ahu Giray o gece için bize unutulmaz bir konser sunacaktır.
Kulübümüz için çok önemli olan bu güne tüm Dostlarımız davetlidir.
Katılımınız bizleri mutlu edecektir.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Figen Öcal
Başkan 2013-2014
Adalar Rotary Kulübü
Not: Toplantımız Eş’li olup, Yemek Bedeli 95 TL’dir.

Değerli Rotaryenler,
22 Mart 2014 Cumartesi günü Sarıyer Rotary Kulübü’nün organizatörü olduğu,
ROTARY LİDERLİK SEMİNERİ LIV Hospital Ulus’ta gerçekleşecektir.
Katılım ücreti, tüm geliri Polio’ya bağışlanmak üzere kişi başı 10.- TL’dir. Program daha sonra sizlere bildirilecektir.
Katılım teyidlerinizi Sarıyer Rotary Kulübü Sekreteri Esin Aybek’e ( 0532 344 0995 – esin@ekmekci-karakus.com )
bildirmenizi rica ederiz.
Katılım ücreti, tüm geliri Polio’ya bağışlanmak üzere kişi başı 10.- TL’dir. Program daha sonra sizlere bildirilecektir

MİNUMUM KATILIMLA MAKSİMUM İYİLİK !!!
PROJEMİZE DESTEK VERECEK SİZ SEVGİLİDOSTLARIMIZI BEKLİYORUZ.
İYİLİĞE BİR ADIM ". Birlikte atalım.
Evet sevgili Rotaryen Dostlarım ve siz dostlarımın dostları, yaşamları değiştirmek adına, Ulu önderimiz Atatürk
ün çocuk bayramı olarak armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında" biz de hep birlikte,
çocuklarımız için, Gençlerimiz için bir arada olacağız ve adımlarımızı iyilik için atacağız. Dünya ya gelen her
çocuğa tek tek sorsanız, tek istekleri koşulsuz sevilmek olacaktır. Biz ebeveynlerin arzusu ise, evlatlarımızı
geleceğe, en mükemmel bir şekilde donatarak hazırlamak, kendi ayakları üstünde durduklarını görmektir.
Bunlar istenir istenmesine de, her çocuk bu denli şanslıdeğildir. Malesef hayat herkese eşit davranmıyor.
Dünya da ve Ülkemizde, doğan her 800 bebekten biri zihinsel engelli olarak dünyaya geliyor, en fazla görülen
zihinsel engel ise Down Sendromu.
Ülkemizde de senede, yaklaşık 2000 bebek zihinsel engelli olarak dünyaya geliyor.
Down sendromu genetik bir farklılıktır, bir hastalık değildir.belli bir sebebi de yoktur.
Bu sıradışı insanlar için önlerindeki en büyük engel, zihinsel olarak akranlarından daha yavaş gelişmeleri değil,
onların sadece neleri yapamayacağına odaklanmış yanlış bakış açısı ve inançlardır aslında.
Erken müdahale ve eğitim programları, fizyoterapi, dil terapisi, oyun grupları sanatsal faaliyetler gibi destekler
ve özellikle okul hayatı çok önemlidir.
Bu sayede toplum içinde bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar kurabilmektedirler.
0-18 yaş arasında bazı illerimizde okul eğitimleri, devlet tarafından sağlansa da 18 yaşına geldiklerinde
okullardan meğzun ediliyorlar.
Ya hayat???
18 yaş hayattan meğzun olmak için oldukça erken değil mi?...
İşte tam bu noktada çeşitli vakıflar ve bu vakıflara destek olan yardımsever gönüllüler devreye giriyor.
İZEV ( İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı) da bu vakıflardan biri. Çocukları zihinsel engelli olan ailelerin
oluşturduğu bir vakıf. Hali vakti iyi olan velilerin yanı sıra, gönüllülerin desteğiyle zar zor dönmeye çalışıyor.
Bizler,İstinye Rotary Kulübü olarak bu sene ilkini başlattığımız ve geleneksel hale getireceğimiz "İYİLİĞE BİR
ADIM" birlikte atalım projemiz ile, bağışlı bir yürüyüş gerçekleştireceğiz.
Bu yıl adımlarımız İZEV’e...
Elde edilen bağışlarla İZEV Tarabya Eğitim birimine BİRLEŞİK SANAT ATÖLYESİ ( resim-heykel -müzik )
yaptıracağız.
Atölyede gençlerimiz hem fiziksel hemde ruhsal terapi gelişim süreçlerini tamamlarken, ileriye dönük olarak
hayatlarını idame ettirebilecekleri bir gelir kaynağı da yaratmış olacaklar.
Aynızamanda, ulusal ve uluslar arası platformlarda, gençlerimizin bu atölyeden çıkma eserlerini
sergileyeceğiz. Bu doğrultuda , Mimar Sinan Ünv. Güzel Sanatlar Akademisi, Öğrt. Görv. İle iş birliği
içerisindeyiz.
Gerçekleştireceğimiz yürüyüşümüzle de, sayılarını hiç de göz ardı edemeyeceğimiz bu gençlerimizi topluma
kazandırarak, toplum içerisinde de farkındalık yaratmak ve ufacık bir iyiliğin, tahmin edemeyeceğiniz
büyüklükte, yaşamları değiştirebileceğini vurgulamaktır.
Amacımız ve hedefimize toplumun her kesiminden kişileri ortak ederek, aynı duygu ve hedefe birlikte
ulaşılabilir olduğunu göstermektir.
Yeter ki isteyin dostlarım.......
Gelin bizlerle birlikte iyilik adımlarınızı atın,
Gelin bu gençlerimize ışık olalım,
Gelin Ulu önder Atatürk ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını,
atacağımız İYİLİK ADIMLARIMIZLA kutlayalım.
Üstelik minumum bir katılım bedeliyle, oldukça büyük umutlara yelken açacak, birçok gencin yüzünde mutluluk
tebessümü olacak ve yaşamlarına dokunmuş olacaksınız.
Yürüyüşümüze katılım bedeli : 30TL
Türkiyeİş Bankası Akatlar Şubesi
Hesap adı: İstanbul İstinye Rotary Kulübü Derneği
Banka Kodu: 401 Hesap No: 435714
Iban No : TR710006400000111200435714
Lütfen katkıda bulunmak isteyen kulüplerimiz yada kişiler, kulüp ismini belirterek, iyilik için bağış açıklamasını
yazmalarını rica etmekteyiz.
Katılmak isteyen dostlarım bizlere ulaşabilir.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Aysun Azak
Başkan 2013-2014
İstinye Rotary Kulübü

Değerli Rotaryenler,
22 Mart 2014 Cumartesi günü Sarıyer Rotary Kulübü’nün organizatörü olduğu,
ROTARY LİDERLİK SEMİNERİ LIV Hospital Ulus’ta gerçekleşecektir.
Katılım ücreti, tüm geliri Polio’ya bağışlanmak üzere kişi başı 10.- TL’dir. Program daha sonra sizlere bildirilecektir.
Katılım teyidlerinizi Sarıyer Rotary Kulübü Sekreteri Esin Aybek’e ( 0532 344 0995 – esin@ekmekci-karakus.com ) bildirmenizi rica
ederiz.
Saygılarımızla,
Uluslararası Rotary 2420. Bölge

Değerli Rotaryenler,
RotaPigeon dergimizin Mart sayısına www.rotapigeon.com adresinden ulaşabilirsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 5. Grup
Kulüplerimizin hazırlamış olduğu "Kadına Şiddete Hayır" konulu özel sayıya da dergimiz kapsamında ulaşabilirsiniz. Ayrıca Değerli
Guvernörümüz Rtn. Haluk Ulusoy'un kıymetli eşi Şebnem Hanım ile İzmit Rotaract Kulübümüzün "Kadına Şiddet" konusuyla ilgili
gerçekleştirdiği röportajı da bu özel sayımız kapsamında okuma fırsatınız olacaktır.
Rotaract Saygı ve Sevgilerimle,
Rtc. Tahir Gökçe Şengün
Bölge Rotaract Temsilcisi

Değerli Rotaryenler,
Kulübümüz, üniversiteli gençlerimize burs imkanı sağlamak üzere Cumhuriyet Kadınları Defilesi düzenlemektedir.
Yıldırım Mayruk Moda Laboratuarı ve Eskimeyen Mankenler'in katkılarıyla gerçekleşecek etkinliğimize tüm Rotaryen dostlarımızı
bekliyoruz.
21 Mart 2014 tarihinde, Hilton Otel'inde, saat 19.00'da kokteyl, 20.00'da defilenin başlayacağı etkinliğin dijital davetiyesini ekte
bilgilerinize sunarız.
Katılmayı arzu eden dostlarımıza davetiye temin edebiliriz. Davetiye bedeli 200 TL'dir. Etkinliğe gelemeyecek olsa da destek vermek
isteyen dostlarımız dijital davetiye üzerindeki kulübümüz hesap numarasına istediği miktarda bağışta bulunabilir.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Rtn. Sabit Gürel
Başkan 2013-2014
Bayrampaşa Rotary Kulübü

Değerli Rotaryen Dostlarım,
Sizleri, 31 Mart 2014 Pazartesi akşamı hep birlikte tiyatroya gitmeye davet ediyoruz.
Büyük bir özveri ile Gazanfer Özcan & Gönül Ülkü Sahnesini hayatta tutmaya gayret gösteren Tiyatro Karnaval ekibi, yaklaşık 150
kişilik salonlarını o akşam Rotaryenler için kapatıyorlar. Gişe fiyatı 30,- TL olan biletleri ise kişi başı 20,- TL olarak satışa sunuyoruz.
Hem "Bu Filmi Görmüştüm" adlı hareketli ve eğlenceli komedi oyununda hoşça vakit geçirmek, hem de Rotaryenler arasıdaki
tanışıklığı ve dostluğu arttırmak amacıyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
Rotaryen sevgilerimle,
Rtn. Nasut Akosman
Başkan 2013-2014
Maslak Rotary Kulübü
Bilet rezervasyonları için başvuru :
Kulüp Sekreterimiz Tijen Sadi
Email: tijensadi@gmail.com, Tel.: 533-435 56 54
Gazanfer Özcan & Gönül Ülkü Sahnesi, Mecidiyeköy
31 Mart Pazartesi, Saat: 20:30

Değerli Rotaryenler,
22 Mart 2014 Cumartesi günü Sarıyer Rotary Kulübü’nün organizatörü olduğu, Dönemin SonROTARY LİDERLİK SEMİNERİ
aşağıdaki program çerçevesinde, LIV Hospital Ulus’ta gerçekleşecektir.
Katılım ücreti, tüm geliri Polio’ya bağışlanmak üzere kişi başı 10.- TL’dir.
Katılım teyidlerinizi Sarıyer Rotary Kulübü Sekreteri Esin Aybek’e ( 0532 344 0995 – esin@ekmekci-karakus.com ) bildirmenizi rica
ederiz.
Saat

ROTARY LİDERLİK SEMİNERİ - 4 (SON)

08:30-09:00

Kayıt

09:00-09:15

Seminerin Amacı - Açılış Konuşması

09:15-10:15

Liderliğin Özel Noktaları

10:15-10:30

LIV Hospital Sağlık Sunumu-Tüp Bebek Yöntemi

10:30-11:00

Dostluk için ara

11:00-12:00

Rotary Kurumsal Bilgileri

12:00-12:30

Dostluk için ara

12:30-13:30

UR Yasama Konseyi Çalışmaları ve Tüzük Değişiklikleri

13:30-14:00
Soru ve Cevaplar - Kapanış Konuşması
Saygılarımızla,
Uluslararası Rotary 2420. Bölge

Değerli Rotaryenler,
Çekmeköy Rotary Kulübü organizasyonunda 21-23 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Tokat-Amasya-Çorum Gezimiz 04-06 Nisan
tarihine ertelenmiştir.
Gezi kontenjanı 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Katılım konusunda bilgilendirmenizi rica ederim.
Rtn. sevgi ve saygılarımla,
Hülya Kesim
Başkan 2013-2014
Çekmeköy Rotary Kulübü

Değerli Rotaryenler ve Eşleri,
Kulübümüz, üniversiteli gençlerimize burs imkanı sağlamak üzere Cumhuriyet KadınlarıDefilesi düzenlemektedir.
Yıldırım Mayruk Moda Laboratuarı ve Eskimeyen Mankenler'in katkılarıyla gerçekleşecek etkinliğimize tüm Rotaryen dostlarımızı
bekliyoruz.
21 Mart 2014 tarihinde, Hilton Otel'inde, saat 19.00'da kokteyl, 20.00'da defilenin başlayacağı etkinliğin dijital davetiyesini ekte
bilgilerinize sunarız.
Katılmayı arzu eden dostlarımıza davetiye temin edebiliriz. Davetiye bedeli 200 TL'dir. Etkinliğe gelemeyecek olsa da destek vermek
isteyen dostlarımız dijital davetiye üzerindeki kulübümüz hesap numarasına istediği miktarda bağışta bulunabilir.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Rtn. Sabit Gürel
Başkan 2013-2014
Bayrampaşa Rotary Kulübü

