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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu hafta dönemimizin üçüncü toplantısını gerçekleştirdik. Rotary’nin sahada olması, yaşamlara kalıcı dokunuşlar
gerçekleştirebilmesi felsefesini gözeten “OKUL BOYAMA” projesi kapsamında tek katlı uygun okul belirleme
çalışmalarımız sürüyor. Sponsor firmadan boyaları temin edeceğiz ve bu projede bizzat Rotaryenler olarak bizler boyama
işini geniş katılımla, imece usulü gerçekleştireceğiz.
Tarihle iç içe Edirne’miz de bir hobi ve çalışma grubu olarak “Serhat Şehrimizde Tarihi Yaşamak, Tarihle Buluşmak” gibi
bir başlıkla proje başlatmak istiyoruz. Bu konuda deneyimli olan Faruk Etker dostumuzun fikirlerini aldık. Bunu daha da
olgunlaştırmak için önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili konukları kulüp toplantılarımıza davet etmeyi kararlaştırdık.
Kulüp üyelik durumu ve Rotary Evi’nin düzenlenmesi ile ilgili interaktif düşünce paylaşımı gerçekleştirdik. Ayrıca bu
hafta sonu Silivri’de gerçekleştirilecek 1. Grup kulüpler Koordinasyon toplantısına katılarak kulübümü temsil edeceğimi
de duyurmak isterim.
Ramazan ayı nedeniyle yemeksiz olarak sürdürdüğümüz toplantılarımıza katılım ve katkılarını esirgemeyen dostlarımıza
ve toplantı sorumlumuza teşekkür ediyorum.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta ve hayırlı Ramazanlar diliyorum.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_7 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Cevat GÜLER - Gürkan KÖMÜRCÜ – İsmet AÇIKGÖZ – İsmail GÜMÜŞDERE
Mehmet EREN – Muzaffer MEMİŞ – Oktay ALEMDAR – Tarık ETKER
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Doğum Günü

KUTLARIZ…

Önümüzdeki hafta toplantımız: 22.Temmuz.2014 Salı saat 20.oo de Rotary Evinde
Başkan : Cengiz TUĞLU
Üye
: Muzaffer MEMİŞ
Bülten irtibat : Faruk ETKER

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

YORGUNLUK NEDEN ÖLDÜRÜR VE ÇABUCAK NASIL GİDERİLEBİLİR ?

Pers orduları binlerce yıl önce Yunanistan’ı ele geçirmesi için Atina yakınına kadar gelmişler ve Marathon'da
Yunanlarla savaşmaya başlamışlardı.
Savaşı Yunanlar kazandı ve bir asker sonucu Atina'ya bildirmek için Marathon'dan Atina'ya kadar hic
durmadan 42 km'den biraz fazla kostu.
Sonucu bildirdi ve yere yığılıp öldü.
Bu olay yorgunluktan insanların, sporcuların nasıl öldüklerini gösteren bir kanıt olarak tarihe geçti. Bir turist ol
arak Atina çevresindeki yerleri gezerken
deniz kıyısında olan Marathon'dan da geçmiştim.
Simdi spor yarışmalarında Marathon koşusu da yapılıyor ve ölmemek İçin gereken ölenlerin hiç değilse birini
yarışmacılar alıyor,
*Yani su içerek.
Fakat sudan başka ne çeşit maddelerin de gerektiğini herkes ve hatta her sporcu ve antrenör de bilmediği için
yine de bazı sporcular yarışmalar sırasında ölüyorlar.
Gecen yaz Avrupa Futbol yarışmasında Kamerunlu bir sporcunu futbol sahası ortasında öldüğünü dünyaca
izledik. Ölüm sebebini ben hemen anlayıp dünyaya, haber ajanslarına ve Türkiye’deki TV lere duyurmaya
çalıştım. Fakat olumsuz bir tepki ile karsılaştım.
Herkes yorumumu duyurmaktan kaçındı. Olayın gerçek sebebine açıklayan bir yazıyı da okuduğum
gazetelerde görmedim ve TV lerde duymadım.
Gerçek sebep vücutta normalde bulunan Magnesium = Mg isimli tuz iyonunun azalmasıdır. *Mg iyonunun
kalp kasının ve diğer kasların normal çalışmasında en önemli tuzlardan biri olduğunu ben "Findings of
A Searcher" isimli İngilizce tip kitabımda 1998 de yayınlamıştım. Bu internet sitesinde de zaten o kitabin
tanıtımı vardır.Fakat bilgiye başkalarının ulaşmamış oldukları da insanların yorgunluktan ölmeye devam
etmelerinden anlaşılıyor.
Unlu sinema yıldızı Derya Arbas da dedesi Öldü diye Los Angeles'ten İstanbul’a gelip yolun
uzunluğundan ve dedesinin üzüntüsünden yoruldu. O çok uzun yolu bir daha geçti ve yine yoruldu ve
yorgunluktan yatağa bile yatmadan evde bir koltuğa uzandı ve öldü.
Sebep yine vücudundaki Mg iyonunu aşırı derecede tüketmesi idi.
Ölüm sebebini araştırıp bulacaklar diye gazetelerde haberler okudum ama sebep bulunmadı, herhalde Mg
araştırması yapılmadığı için.
Amerika'da bir yolcu uçağının pilotu Pasifik kıyısından Atlantik kıyısına uçarken, New York yakınlarında uçuş
sırasında bayılmıştı. Bu gazetelerde haber olmuştu.
Sebep bulunamamıştı ama ben sebebin tuzların tükenmesi olduğunu biliyordum. Çünkü
1971 yılında Türk Hava Kuvvetlerinin yardımı ile yaptığım bir araştırmada
*bir saatlik uçuş sırasında bile vücutta Potassium = K iyonunun azaldığını Sodium Na iyonunun
arttığını saptamıştım.
Bu çalışmamı 1975 de NATO Uzay Tip Toplantısında anlatmıştım. Bu da 1976 yılında NATO-AGARD
Proceeding'de yayınlanmıştı. Bu yazımı okuyan İngiltere’deki iki yazar yazdıkları kitapta, Soyuz II de ölen üç
kozmonotun ölümünü açıklayan en doğru görüş diye belirttiler.
Yazarlardan biri sonradan bana o kitabini gönderdi. Mg da da azalma olabileceğini sonradan anladım ve
kitabıma yazdım. Fakat bu bilgilerden yurdumuzdaki insanların haberi olmadığı icin uzun ve sik hava yolculuğu
yapanların ne çeşit tuzları kaybederek ölümle karsılaşabilecekleri yurdumuzda bilinmez.
Deplasmana çıkan takımların Maç kaybetmelerindeki önemli sebeplerden birisi onlarda olan tuz kayıplarıdır ve
bu bilinmez ve giderilmez.
Turgut Özal ölmeden önce pes peşe uzun uçak yolculuklarına çıkarak kendini yordu ve bu yetmezmiş gibi de
evinde o yorgunlukla sabahleyin yürüme bandında idman yaparken oldu. Acaba zehirlediler mi diye
başkalarını suçladılar. Aslında kendi vücudundaki K ve Mg iyonlarını uzun uçak yolculukları ile tüketmişti ve
yürüyüş idmanı ile de son damlaları tüketti tıpkı Kamerunlu genç futbolcu gibi veya genç Derya Erbaş gibi.
Gazetelerden zaman zaman genç sporcuların oyun sırasında aniden fenalaşıp öldüklerini de haber olarak çok
okumuşuzdur. Esas sebep Mg yetmezliğidir.
Ben ise bunu bildiğim icin ne zaman yorulursam hemen Mg içeren Calcidine granüle isimli ilaçtan bir ölçek
yerim veya Magnesie Calcinee isimli ilaçtan bir ufak cay kaşığı tozu yoğurdun üstüne koyup yerim.
Bunları siz de doktorunuza danışarak alabilirsiniz.
Dr. Gültekin Caymaz,
Fizik Tedavi Uzmanı (ABD)
Spor Hekimliği sertifikalı

Okyar YAYALAR ve Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

Dr.Bingür SÖNMEZ’ den bir babalar günü paylaşımı.
Babam,nüfus kaydına göre 1332 liyim der ama gerçek tevellutu 1330 olmalı.
Bu yıl farkına vardık. Çünkü doğduğunda padişah varmış. Çünkü, babası Sarıkamış’a yollandığında 6
aylıkmış. Demek ki doğrusu 1914 oluyor 2 yıl geç yazılmış. Hatta doğduğu ay Nisan olmalı.
...............................
Baba sen aslında iki yaş daha büyüksün, 91 oldun bu yıl dedim.
" Oğlum, eşeğin ürkeğiyle, erkeğin korkağı çok yaşar zaten" dedi.
Kendisini babası kadar yürekli bulmuyordu.
Lafı değiştirdim...
- Peki baba, bugün babalar günü sen babanı nasıl hatırlarsın ? dedim.
Elini yeleğin saat cebıne attı, duymamış gibi yaptı.
- Vakıt ta epey olmuş dedi.
Her saate bakışta vakit ne olursa olsun hep böyle der.
-Vakıt ta epey olmuş.
Sonra telvesi donmuş, bos fincanı elinde bir çevirip masaya bıraktı............
- Baba, babanı hiç mi hatırlamazsın diye üsteledim.
Anlattı:
Babasını en son, Sarıkamış'a Rus Cephesine giderken Vekseli Köyünden birisi görmüş.
"Muharrem Çavuş "demiş, "Sivas civarında yürüyordu, ama hastaydı..."
daha sonra başka haber gelmemiş.
Bir daha da gören de, haber getiren de olmamış.
“ O zamanlar ben altı aylıkmışım."
Babam babasını hatırlamıyor.
"Babam", diyor,"ben bebekken, Rus Cephesine gitmiş, dönmemiş. Sarıkamış’ta savaşmadan donan 90 000
şehitten birimiydi ? Rus mu vurdu, yoksa Sivas’tan sonra yürüyemedi mi ?
veya ......
Bilinmiyor...."
Başka haber gelmemiş.
Konu açılmışken biraz daha üsteledim:
- Belki az da olsa, hayal meyal, babanı biraz hatırlarsın ? dedim.
Unutkanlığı arttı, az duyuyor, az konuşuyor.
" Nereden bileyim oğlum, kuzum, babamı cepheye çağırdıklarında 6 aylıkmışım.
Babamı bidayette de harbe yollamışlar... harpten gelmiş, ben doğmuşum. Bu defa Rus
Cephesine çağırmışlar, oradan dönmemiş."
- Az da olsa, hiç hatırlamıyorsun demek,
diye son bir defa daha zorladım.
" Oğlum 6 aylıkmışım dedim ya... ne bilsin 6 aylık bebe babasını. Ben hatırlamam ama,
bak , sana babam beni en son, nasıl hatırlarmış, onu anlatayım" dedi.
İlk defa anlatıyor.
"Ordu Ulukışla'da toplanmış, Rus Cephesine yayan gidecek. Araba, tren, hatta at yok. Mevsim yaz sonusonbahar. Asker, Ulukışla, Kayseri, Sivas üzerinden Sarıkamış Cephesine gidecek. Babamı da Ulukışla'daki,
Rus'a karşı savaşacak ordunun askerini çağırdıklarında ben 6 aylıkmışım. Bir gün bir haber çıkmış:
"Ordu, Ulukışla'dan çıktı, yürüyor. Perşembe günü Kayseri civarından geçecek.
Yülüyüş yolu, eski Sıvaş yolu Kayseri yakınında Mancusun Koyu'nun kenarından geçer. Toprak bir yol.
Mancusun Kayseri ye 25-30 kilometre, Gesi'ye 1 kilometre var yok. O gün erkenden annem beni sarıp
sarmalamış, kucağına almış, Mancusun yakınırdaki o yola götürmüş, 6 aylıkmışım...babamı cepheye
uğurlamaya gitmişiz.
Yol kenarında çok beklemişiz. Ordu,"o gün oradan geçer", öyle demişler.
Ben o gün hiç acıkmamış, hiç ağlamamışım, annem öyle derdi."diyor.
Haber doğru çıkmış. Önce bir toz bulutu, ardından ordu görünmüş. Kayseri halkı yolun iki yanına dizilmiş.
Kimisi ağlıyor kimisi " padişahım çok yaşa diye " bağırıyor. Kimisi hazırladığı çıkını askere veriyor. Dualarla
asker cepheye uğurlanıyor."

devam ediyor...
" Babamın bizim gelip beklediğimizden haberi yok. Kucağında ben, annem ordunun içinden babamı seçmeye
çalışıyor. Ulukışla'dan gelen asker Mancusun'dan gelip geçiyor, içlerinde babam yok. Zaten birbirimizden
haberimiz de yok...Babamı önce görememişiz. Ama tam önümüzden geçerken o bizi görmüş. Ben annemin
kucağındaymışım. 6 aylıkmışım. Babam bizi görünce dayanamamış, sıradan çıkmış. Beni kucağına almış,
öpmüş, sevmiş, okşamış, içine doldururcasına koklamış, annemin kucağına geri vermiş. " Hakkınızı helal edin
" demiş.
sonra, arkadaşlarına katılmış, gitmiş. Biz orda kalmışız, ordu gözden kaybolana kadar babamın ardından
bakmışız. Annem çok ağlamış, ben ağlamamışım o gün. Annem öyle anlatırdı" diyor. " İşte ben babamı en son
böyle görmüşüm... kucaktaymışım, hatırlamam. Annem anlatırdı. " diyor.
Babasıyla en son böyle görüşmüşler.
"Babam beni en son böyle görmüş, böyle helalleşmişiz, o zaman 6 aylıkmışım. Çok ufakmışım hatırlayamam"
diyor. “ Ama, babam, beni, en son böyle hatırlarmış." diyor.
Bir saniyesini bile hatırlamak için daha önce ne kadar çabalamış olduğunu hissettim o an.
Babam, bu babalar gününde, babasını, babasını son görüşünü, nasıl helalleştiğini,
onu nasıl yolcu ettiğini anlattı. Babasını görmüş, ama hatırlamazmış... " Görmüşüm ama bilmem babamı "dedi
zorlanarak. Sustu. Telvesi donmuş boş fincanı bir daha çevirdi, saate baktı. Bu defa bir şey demedi. Zaten
puslu gözleri, buğulanmıştı...
Benden kaçırdı. Masanın ayağına doğru bir yerlere bakıyordu.
Su istedi. Belli ki, hala içi yanıyordu.
Başka soramadım.
Kalktım, önce elimi omzuna koydum.
Sonra babama sarılıp öptüm...
O da bana sarıldı.
Bir müddet öyle kaldık...
TUNCAY SERGEN

Geçmiş zaman olurki…!!

Sevgili Rotaryen Dostlarım,
Bu dönem Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Komitemiz etkinliğini iki aşamada gerçekleştirmeyi planlamıştır.
Asıl etkinlik Ocak 2015 ilk haftası için planlanmakla beraber, ilk etkinlik 19-24 Ağustos tarihleri arasında “ Top Yolu
Yürüyüşü”adıyla gerçekleştirilecektir.
Bu etkinlik için yaklaşık 70 km yürüyüş yapılacağından aşağıda ve ekteki detayları dikkatle okuyarak, isteyenlerin sağlık
durumlarınıda kontrol ettirerek katılım isteklerini tarafıma bildirmelerini rica ederim.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Nuri Peşkircioğlu
Sarıkamış 100. Yıl Komitesi Başkanı 2014-2015
UluslararasıRotary 2420. Bölge

Öncelikle bu yürüyüş programı, ticari veya turistik bir aktivite değildir, içerisinde turistik unsurlar barındırsa da asıl
amacımız geleneksel hale getirmeye çalıştığımız bir yürüyüşü gerçekleştirmektir. Bu sebeple diğer beklentilerimizi
minimum seviyede tutmamız gerekmektedir. Bunun haricinde 3 gün içerisinde yaklaşık 70 km’lik bir yürüyüş
gerçekleştireceğiz, bunun için özel performans ve donanım gerekmektedir, ayrıca yürüyüşümüz sırasında yerleşim
yerlerinden veya acil yardım alabileceğimiz yerlerden oldukça uzak bir konumda olacağımızı göz ardıetmememiz
gerekiyor.
Ayrıca gezinin lojistik şartları gereği toplam katılımcı sayısını 30 katılımcı ile sınırlamışbulunuyoruz.
Gezinin ana hatlarını, katılımcı sayısının İstanbul ağırlıklı olması sebebiyle İstanbul uçaklarına göre ayarladık, ancak diğer
illerden gelecek olan katılımcılar bu uçak saatlerine ve gelişlere göre kendilerini ayarlayabilirler, buna göre uçaklarımız;
19 Ağustos Salı Sabiha Gökçen Havalimanından TK 7222 uçağı ile (saat 11.00’de kalkıyor) Erzurum’a hareket edeceğiz.
Erzurum’a varış saatimiz 12.40
24 Ağustos Pazar Kars Havalimanından TK 2715 uçağı ile (saat 17.55’te kalkıyor) İstanbul Atatürk Havalimanına hareket
edeceğiz.İstanbul’a varış saatimiz 20.15
THY’nin kuralları gereği, uçak doldukça fiyatlar artmaktadır, o sebeple ön rezervasyon yapıp benden onay aldıktan sonra
ivedilikle biletiniz kestirmenizi öneririm.
Farklıbölgelerden gelecek olanların biletlerini temin etmeden önce benimle irtibata geçmelerini önemle rica ederim.
Özellikle son gün öğlene kadar Sarıkamışbölgesinde olacağımızdan Kars’tan sabah erken saatlerde alınan uçaklar
sıkıntıyaratabiliyor.
Programımızın genel hatları :
19.08.2014 Belirlenen uçaklarla Erzurum’a varış. Havaalanından konaklayacağımız otele transfer ve otele yerleşme. Akut
Erzurum sorumlusu sevgili Bünyamin Akbulut ve diğer Akut görevlilerinin yardımıile malzeme kontrolü ve eksik
malzemelerin tamamlanması, brifing ve erken yatış.
20.08.2014 Sabah erken kahvaltı – tahminen 07.00 civarı Narman’a hareket + yürüyüşe başlama, akşam kamp.
21.08.2014 Yürüyüş +kamp
22.08.2014 Yürüyüş +kamp
23.08.2014 Yürüyüş + tahminen öğlen Bardız’a varış, öğlen yemeği ve aktivitelere katılım, akabinde Orman ve Su
Bakanlığı tarafından ihya edilmiş olan Divik Yayla Şehitliklerini ziyaret ederek, Sarıkamış’a varış.Akşam yemeği ve
geceleme otelimizde.
24.08.2014 Sarıkamış'ta bulunan şehitlikleri ziyaret, alış veriş, öğlen Kars’a hareket, Kars Kalesini ziyaret. Şehirde
serbest zamanın ardından Kars Havalimanına hareket.
Bu gezimiz çerçevesinde;
· 2 gece hotel konaklaması
· Bize özel araçlarla Erzurum – Narman / Bardız – Divik - Sarıkamış / Sarıkamış – Kars ulaşımları
· Gezi boyunca eşyalarımızı taşıyacak bir traktör
· Yürüyüş süresince 3 öğün kumanya

Genel giderlerimizi oluşturacak.
Gezinin büyük bölümünün masrafları sevgili Bingür Hocamızın sponsorluğu tarafından yapılsa da, en azından masrafların
bir bölümüne katılmak için katılımcılardan kişi başı400 TL toplayacağız. 2 gece otellerde tek kişilik odada konaklamak
isteyenlerden ise + 50 TL daha talep edeceğiz.
Ayrıca yürüyüşe katılacak olan tüm katılımcıların aşağıda belirtilen malzemeye sahip olmaları gerekmektedir :
TOP YOLU YÜRÜYÜŞÜ İÇİN OLMASI GEREKEN STANDART ŞAHSİ MALZEMELER:
01-AYAK BİLEĞİNİ TUTAN BİR YÜRÜYÜŞ AYAKKABISI (NEFES ALABILEN VIBRAM), TERLİK (akşam kampta giymek
için)
02-RÜZGARLIK VE (VEYA) EN İYİSİNDEN YAĞMURLUK (TERCİHERENK KIRMIZI)
03-SIRT ÇANTASI, Mutlaka ana malzeme için bir büyük (traktörde taşınacak), günübirlik ihtiyaçlar için küçük olmak üzere
iki sırt çantası gerekiyor. (yeni alınacaksa kırmızı-siyah tercih)
04-UYKU TULUMU (EN AZ -15 DERECE SOĞUĞA DAYANIKLI), arzu edilirse şişebilen küçük bir yastık.
05-MAT
06-ÇADIR : 4 veya 5 mevsimlik olanlar tercih sebebi. Sıkıntı yaşanmaması açısından 1 er kişilik
07-TERMOS alüminyum: Tercihen bir büyük (büyük çanta için, bir küçük (günü birlik taşımak için)
08-BATON (TELESKOPIK) ŞOK EMİCİ (Yürüyüşü çok kolaylaştırır)
09-ŞAPKA (özellikle boyunu koyan) ve BUF (boyunluk-alınlık)
10-UYGUN BİR ÇAKI,
11-TEPE LAMBASI veya EL FENERİ, DÜDÜK,
12-İHTİYACINIZ OLABİLECEK İLAÇLAR : ağrıkesici, antiasit, ishal ilacı, güneş kremi, dudak kremi, bir göz
damlası(visine veya efemoline), ve varsa kullandığınız ilaçlar (Ayrıcı Ekipte yeteri kadar Doktor ve tıbbi malzeme
bulunacaktır:)
13- YEDEK CAMAŞIR, ÇORAP, ŞORT,
14- POLAR: Mümkünse yürüyüşte giymek (veya günübirlik sırta çantasına konacak) için bir ince mont, akşam veya
yağmur yağarsa giymek için (büyük çantada kalacak) kalın bir mont.
15-RAHAT GİYİLEBİLEN 2 ADET İNCE PANTOLON
15-GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ (mutlaka)
16- BOLCE ISLAK MENDİL (Tuvalet İçin)
17-GÜN İÇİACIKMALARA VE ŞEKER DÜŞMESİNE KARŞI KURU KAYISI, KURU İNCİR, KURUYEMİŞ, ŞEKER GİBİ
PRATİK YİYECEKLER.
Önemli not : Erkekler için uzun paçalı külot, ve tırnak batmalarına karşı tırnakların kesilmiş olmasına dikkat etmekte fayda
var. Ayrıca geçen sene yürüyüş boyunca üzerimizde dolaşan yağmur bulutuna karşı tüm malzemelerin su geçirmez
olmasına özellikle dikkat ediniz.
Ek : Trekking genel bilgiler (adı üstünde genel bilgi olarak ekledim, asıl önemli olan yukarıdaki listemizdir)

Değerli Kulüp Üyeleri ve Sevgili Rotaryen Dostlar,
Rotary’de her üyenin bir gün başkan olabileceği, “Her Rotaryen bir Liderdir” görüşü yaygın bir kanaattir.
Her başkan, her dönem, kulüp üyesi dostlarla başarılı bir dönem geçirmek ve kulübü en iyi şekilde yönetmek ister. İşte
tam da böyle bir anda, bir anahtara ihtiyaç duyarız ki; bu da RYLA’dır.
Daha önce Liderlik vasıflarınızı ortaya çıkarmış bir eğitimi 18-30 yaş arasında almak istemez miydiniz? Böyle bir beceriyi
RYLA eğitimleri ile Rotary Kulübü aracılığınızla gençlerle buluşturmaya ne dersiniz?
UluslararasıRotary’ nin Gençlik programları içinde yer alan RYLA ( ROTARY YARININ LİDERLERİNİ ARIYOR) liderlik
seminerleri Bölgemiz Rotary Kulüpleri tarafından her yıl başarıyla düzenlenmektedir. Rotary Kulüplerimizin bu dönemde
aynı ilgi ve destekle RYLA organizasyonlarıyapacağı kanaatindeyiz.
Kulüp RYLA komitesi ile birlikte her Kulübün bu seminerleri gerçekleştirmesini kolaylaştırmak üzere RYLA Komitesi olarak
sizlerle buluşmak ve toplantılarınızda konuyu detaylı olarak tekrar hatırlatmak isteriz.
Bu seminerlerin başlıca amaçları arasında;
Ø Gençlerimize liderlik yetkinlikleri kazandırmak
Ø Kendi olanakları ile böyle bir seminere katılma imkanı olmayan kişilere fayda sağlamak
Ø Rotaractlarımızla birlikte (yani farklı STK’larla birlikte) ortak bir faaliyet alanı bulmak ve organize etmek
Ø Rotaract kulüplerinizin yaşamasına olanak sağlayacak üye potansiyeli yaratmak
Ø Grup Kulüpleri ile ortak bir faaliyet alanı yaratarak proje üretmek
Ø Geleceğin Rotaryenlerini aramıza katmak Rotary ve Rotaryenliği anlatmak için tanıtım programı (Halkla İlişkiler)
Ø RYLA yoluyla toplumuza hizmet götürmenize yardımcı olmak
başlıklarıbulunmaktadır.
Sizlerden, yıl içerisinde gerçekleştireceğiniz projeleriniz arasında RYLA’ yı da değerlendireceğinizi ümit ederek; bir
toplantı gündeminizi de RYLA’ ya ayırıp, sizlere konuk konuşmacı olmak için cevaplarınızı bekliyoruz.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Pelin Tekinsoy
RYLA Komitesi Başkanı 2014-2015
UluslararasıRotary 2420. Bölge

Bu Haftaki Toplantımızın açılışını Başkanımız Cengiz TUĞLU ve Sekreter Demirkan ÇAĞLAYAN yaptı.

