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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızda dönemimizin ikinci asamblesini gerçekleştirdik. Dönem başında belirttiğimiz
projeleri ve gelinen aşamaları paylaştım. Toplantıya katılan üyelerimiz görüş ve önerilerini sundular.
Eylül ayında Guvernörümüz Müfit ÜLKE kulübümüzün “guvernör ziyaretini” gerçekleştirecektir.
Onunla ilgili hazırlıkları tamamlıyoruz. Başkanlığımıza iki yeni üye önerisi yapılmıştır. Bu üyelerle ilgili
bilgileri üyelerimizin e-mail adreslerine göndereceğim, lütfen postalarınızı kontrol edin. Dönem kulüp
kartlarımız hazırlandı, kulüp sekreterimiz Demirkan ÇAĞLAYAN’ dan alabilirsiniz. Haskovo RK, 6
Eylül tarihinde yüzme yarışları düzenlemiştir. Rotaryenler, eşler, çocuklar gibi kategorileri olan bu
etkinliğe ilgi gösteren üyelerimiz Tamer BORAL dostumuzdan bilgi alabilir. Ve son olarak gelecek
haftaki toplantımızda ben ve Muzaffer MEMİŞ dostum Nepal-Katmandu ile ilgili gezi fotoğraf ları
sunumu gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Cengiz TUĞLU

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

Sevgili Valimiz Fahri YÜCEL’ i 10 uncu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyoruz.
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Cevat GÜLER – Gürkan KÖMÜRCÜ – Orkun BÖLENLE

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Emre ALP – İsmet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR – Serhad CEYLAN

DEVAM DURUMU

:

52.94

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

18.Ağustos Serap ETKER

Doğun Günü

Kutlarız….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 19.Ağustos.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

(İtalyancadan tercüme)
PIZZA GOOGLE
- Pizza Google, iyi akşamlar,
- Ne pizzacı?
- Pizza Google, siparişinizi alalım.
- Napoli pizzacısını arıyordum.
- Tamam da, burası simdi Google’un, daha iyi hizmet veriyoruz.
- Tamam, sipariş verebilir miyim?
- Siparişinizi alalım Signor Rossi, her zamanki ayni Pizzanızı mı istiyorsunuz?
- Evet her zamanki ayni Pizza. İsmimi nerden biliyorsunuz, tanışıyor muyuz?
- Telefon numaranızı kontrol ettiğimizde, son 37 siparişinizde 4 çeşit peynirli pizza olarak gözüküyor.
- Böylesini de görmedim… Evet, 4 peynir çeşitlisinden istiyorum.
- Size bir teklifte bulunabilir miyim?
- Buyurun! Mönünüzde yeni bir pizza mi var?
- Hayır efendim, bir yenilik yokta, size yağsız peynir ve roko salatalı bir pizza tavsiye ederim.
- Katiyen istemem, ben yağsız peynir ve roko salatasından nefret ederim.
- Ama bakiniz bunlar çok sıhhidir, hem de sizin kolesterolünüz bir kontrol ister.
- Siz neler diyorsunuz?
-Tahlillerinizi yaptırdığınız laboratuardan bilgi edindik. İsminiz ve telefon numaranızı girdiğimizde kolesterol
değerlerinizi görüyoruz.
- Bu pizza’dan istemem. Zira kolesterol için ilaç alıyorum. Ayrıca canimin istediğini yerim.
- Ama efendim, ne yazık ki son zamanlarda ilacınızı içmediniz.
- Nereden biliyorsunuz, beni devamlı, kontrol mü ediyorsunuz?
- Oturduğunuz şehrin bütün eczane kayıtlarını izleyince, en son üç ay evvel 30 tabletlik bir kutu satın aldığınız
görülüyor.
- Hay Allah, evet doğru da, peki siz bunları nereden biliyorsunuz?
- Kredi kartı kayıtlarınızdan …
- Neeee?!!
- İlaçlarınızı hep ayni eczaneden ali yor, … bankası kredi kartı ile ödediğinde size ıskonto yapıyorlar. Kredi kartı
dokümanlarınız gösteriyor ki son 3 ayda siz eczanenizden hiç ilaç almamışsınız.
-Anladım, peki eczaneye nakit ödesem, ne dersiniz?
- Her ay hizmetçinize € 800 nakit ödüyor, diğer masraflarınızı kredi kartı ile ödüyorsunuz.
- Hizmetçime ne ödediğimi nereden biliyorsunuz?
- Vergi beyannamenizden!
- Bu kadarı da fazla …!
- Özür dilerim efendim, bunlar hep meydanda. Size yardımcı olmaya mecburum.Doktorunuzdan bir randevu
alsanız iyi olur. Zira son muayenenizde laboratuar neticelerinizi göstermediniz. Size yeni bir tedavi uygulamasi
gerekiyor.
- Anlaşıldı canimi SIKMAYA başladınız. INTERNET, BILGISAYR, 21ci ASIR hepsinden bıktım. Ne şahsiyetim ne
de bir SIRRIM kaldı. Ne sizi, ne de bu memleketi istemiyorum artik.
- Ama efendim …
- Sus , yeter !!! Artik uzak, INTERNET, TELEFON, BİLGİSAYAR ve kontrolden uzak bir memlekete gideceğim
- Anlıyorum …
- Çok uzak bir yere gideceğim. Uçak biletimi almak için son kez kredi kartımı kullanacağım.
- Oldu
- Pizza siparişimi siliniz. !
-Tabii silindi de son bir şey daha …
- Ne istiyorsun ?!!!
- Pasaportunuzu uzatmalısınız.
Ömer KURAN’ın katkısı ile

HAHAM İLE PAPAZ
Papazın biri, uzun süredir ahbaplık ettiği Haham'a “Bana Tevrat’ı öğretmenizi isterim” der.
Haham, olmaz der:
“Sen Yahudi doğmadın , kafan Yahudi gibi çalışmaz. Tevrat’ın kelamını anlaman mümkün değil.”
Papaz ısrar eder, Haham razı olur, ama bir koşulu vardır:
“Soracağım soruya doğru yanıt verebilirsen, öğretirim” der.
Papaz, “Kabul” diye yanıtlar, “Sor bakalım!”
“İki adam bir bacanın içine düşerler. Biri kirli, öteki tertemiz çıkar. Hangisi yıkanır?”
Papaz, “Bundan kolay ne var?” diye atılır. “Kirlenen yıkanır, temiz kalan yıkanmaz.”
Haham içini çeker,
“Sana Tevrat’ın kelamını asla anlamayacağını söylemiştim! Doğrusu tam tersi: Temiz kalan adam ötekinin kirlendi ğini
görünce, kendisinin de kirlendiğini sanıp yıkanır. Kirlenen adam ise karşısındakini temiz gördüğü için kendisini de temiz
sanıp yıkanmaya gerek duymaz.”
Papaz, kafasını kaşır.
“Bak bu aklıma gelmemişti. Bir soru daha sorar mısın?”
Haham aynı soruyu yeniden sorar:
“İki adam bir bacanın içine düşerler. Biri kirli, öteki temiz çıkar. Hangisi yıkanır?”
Papaz, doğru yanıtı artık bildiğinden emin,
“Temiz kalan ötekinin kirlendiğini görünce kendisinin de kirlendiğini sanıp, yıkanır. Kirlenen, ötekini temiz gördüğünden
kendisini de temiz sanıp yıkanmaz!”
Haham, başını sallar.
“Yine yanıldın! Sana söylemiştim, asla anlamayacağını. Temiz kalan adam aynaya bakar, temiz olduğunu görür, dolayısıyla
yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirlendiğini görünce, gider yıkanır.”
Papaz itiraz eder:
“Ayna nereden çıktı? Bana ayna var demedin ki…”
Haham, parmağını sallar:
“Seni uyardım, bu kafayla Tevrat’ın kelamını kavrayamazsın. Tevrat’ı anlamak için her olasılığı düşünmelisin.”
“Peki, peki” diye inler Papaz.
“İzin ver, bir kez daha şansımı deneyeyim. Başka bir soru sor!”
“Son kez soruyorum” der, Haham:
“İki adam, bir bacadan içeri düşerler. Biri temiz, öteki kirli çıkar. Hangisi gidip yıkanır?”
Papaz, “Artık her olasılığı biliyorum” deyip,
bir solukta sıralar: “Eğer ayna yoksa, temiz kalan ötekini kirli görüp kendisinin de kirlendiğini düşünerek gider yıkanır.
Kirlenen temize bakıp kirlenmediğini düşünerek, yıkanmaz. Eğer ayna varsa, temiz kalan aynaya bakıp temiz olduğunu
görür, dolayısıyla yıkanmaz. Kirlenen aynaya bakıp kirini gördüğü için yıkanır!”
Haham başını sallayıp, cık cık yapar:
“N’ayır, sana söylemiştim, kafan Yahudi kafası değil, Tevrat’a basmaz! Söyle bana, aynı bacadan içeri düşen iki adamdan
birinin kirlenip, ötekinin temiz çıkması mümkün müdür? ...
Hikaye eski ama hatırlatan Mehmet SAVAŞ
Bir kasabaya sirk gelmiş. Sirkin geldiği gün aslan terbiyecisi istifa etmiş gitmiş.
Patron panik halinde "hemen yerel gazeteye ilan verin acele bir aslan terbiyecisi bulalım" demiş.
İlan vermişler, iki kişi gelmiş. Biri uzun boylu, sarisin bir fıstık,
diğeri Temel, kel kafalı, kısa boylu ve şişman.
Patron, "ikiniz de aslan terbiyecisi misiniz?" diye sormuş,
"evet" demişler. Kıza, "önce sen gir bakalım kafese" demiş
Kız girmiş, arkasından kafesi kilitlemişler. Baba aslan kıza bakmış,
ağır ağır yaklaşmaya başlamış kız birden önünü açmış,çırılçıplak.
Baba aslan önce afallamış, sonra kıza yaklaşmış ve ayak ucundan
başlayarak yukarıya kadar yalamış. Sonra, gevşemiş ve sakin,
mutlu bir şekilde kızın ayaklarının dibine yatmış.
Patron dönmüş Temel'e, Sen de ayni şekilde yapabilir misin?" demiş.
Temel, "Yaparım ama önce aslanı kenara çekin"..!.

''DELİ PETRO'' VE BİLİM AKADEMİSİ
Petro Romanov (1672-1725) adlı Rus Çarı'na bizim tarihimiz "Deli" sıfatını takmıştır.
Doğru-düzgün okuma yazması olmayan "Deli Petro" 22 yaşında Çar olduğunda ilk yaptığı icraatlardan biri ilk
Rusça gazetenin çıkışını sağlamak oldu.
Ardından Avrupa'nın kullandığı Jülyen Takvimi'ne geçilmesi emrini verdi.
Kadınların kendi rızaları olmadan evlendirilmesini yasakladı.
Rus alfabesini geliştirdi. Evrensel kitapları Rusçaya çevirtti.
Bunlar arasında Kuran-ı Kerim de vardır.
İlk hastaneyi ilk tıp fakültesini kurdurdu.
Rus kilisenin siyaset ve iktisadi hayata müdahalesine son verdi. Yani laikliğin ilk adımını attı.
Avrupa'daki bilimsel gelişmeleri yerinde görmek için bu ülkelere gezilere çıktı.
Burada tanıştığı Alman bilim adamı G. Leibniz'in isteğiyle Saint Petersburg Bilimler Akademisi'nin kurulmasını
sağladı.
Akademinin masrafları gümrüklerden ve liman ruhsatlarından elde edilen gelirlerden karşılanacaktı.
Akademiye katılan yabancı bilimcilere üç katı maaş verilmesi teklif edildi. Maaşlarından vergi de kesilmeyecekti.
Sonuçta Avrupa'nın en önemli bilim adamlarının Rusya'ya gelmesinin olanağını yarattı.
İlk bilimsel dergiyi çıkarttı.
Avrupa'nın en önemli kütüphanelerinden birini kurdurttu.
Ayrıca gözlem enstitüsü, botanik bahçesi, müze, basımevi, sanat
atölyeleri akademiye ekledi.
Akademi, üyelerini ve başkanlarını kendi seçiyordu; "Deli Petro" hiç müdahale etmiyordu. Zaten müdahale
etmeyi aklından bile geçirmiyordu. Yani, Rusya Bilimler Akademisi özerkti.
300 yıl sonra...
Rusya Bilimler Akademisi'nin bugüne kadar 20'ye yakın Nobel alması tesadüf mü?
Bir "deli" ülkesinin geleceğini bilim ve teknolojide görüyor.
Gür KARASU’nun katkısı ile

5 SANİYEDE DÜNYADA NELER OLUYOR.
Her 5 saniyede
Facebook’ta 205 bin ileti paylaşılıyor.
23 bin tweet atılıyor.
1860 kişi Google'da 'porno' kelimesini aratıyor.
8 bin 666 adet Snapchat gönderiliyor.
17 milyon e-posta gönderiliyor.
47 yeni web sitesi açılıyor.
6 saatlik YouTube video içeriği yükleniyor.
Instagram üzerinden 300 fotoğraf paylaşılıyor.
Dünyanın herhangi bir yerinde iki adet Barbie bebek satılıyor.
21 bebek dünyaya geliyor.
Bir bebek engelli olarak dünyaya geliyor.
9 insan hayatını kaybediyor.
2 kişi açlıktan ölüyor.
500 adet yıldırım yere düşüyor.
Niagara Şelalesi'nden 15 bin 800 ton su akıyor.
Bill Gates 1250 dolar kazanıyor. Günde kazandığı para 20 milyon doları buluyor.
iTunes üzerinden 1250 parça şarkı indiriliyor.
Cevat GÜLER ve Oktay ALEMDAR’ın katkısı ile

Edirne'nin 'Deli Dilaver'i ve 'Vali Yücel'i
Edirne Valisi Fahri Yücel 46 yaşında öldü. Dün toprağa verildi. Fahri Yücel'i nisan ayında tanıdım. Edirne'de yaptıklarını
gördüm. Kısa sürede çok şey yapmıştı. Hayranlığımı belirtince bana, Edirne'de yaptığı olağandışı işler nedeniyle "Deli" diye
anılan Belediye Başkanı Dilaver Bey'in hikayesini anlatmıştı. Dilaver Bey, 1898 - 1903 ve 1907 - 1910 yılları arasında iki
dönem Edirne Belediye Başkanı Başkanlığı görevinde bulunmuş.
Akka Muhafızı Cezzar Ahmet Paşa'nın torunu... Sülüoğlu'nda çiftliği, çubuğu var. Fransa'da eğitim görmüş. Sanata meraklı.
Hiç evlenmemiş.
Başkan seçilince bugün Edirne'nin tarihi yapılarından biri olarak ayakta duran belediye binasını kendi parasıyla yaptırmış.
Şehri imar etmek için kaynak arayışında, Müslümanlara mevlit okutur, Hıristiyanlara balo düzenler bağış toplarmış. Resme
merakı nedeniyle sanat okulu müdürü, zamanının iyi ressamlarından Hasan Rıza'yı desteklemiş. Belediye binasında bugün
Hasan Rıza'nın çok sayıda yağlıboya tablosu asılı.
Belediye binasının toplantı salonunda 1903 yılı Edirne Belediye Meclisi üyelerini resmeden çok büyük bir yağlıboya tablo var.
Ortada Belediye Başkanı Dilaver Bey oturuyor. Yanında ve arkasında 6 Müslüman, 6 gayrimüslim belediye meclisi üyesi,
İstefan, Çividi, Yorgi, Ropen, Benarona, Varilahi (Rum, Bulgar, Romen, İtalyan, Ermeni, Musevi üyeler) ve Hüseyin Akif,
İhsan, Ahmet, Hüseyin, Albay Nazif, Dr. Cemil beyler.
Dilaver Bey, belediye başkanı olunca, belediye meclisi üyeleriyle sanat mektebi müdürünü ve mühendislerini, Fransa ve
Avusturya'ya götürmüş. Onlara büyük şehirleri gezdirmiş. Sonra Edirne'nin imar planını yaptırmış, imar faaliyetine başlamış.
Bugün kullanılan geniş yolların çoğunu açmış.
Şehrin su ve lağım sorununu çözmüş. Kaleiçi diye anılan bölgeyi canlandırmış. Osmanlıların "payitaht"ı Edirne, Dilaver Bey
döneminde derlenip toparlanmış.
Dönelim bizim "Deli" Dilaver hikayemizin acı sonuna... Balkan Savaşı'nda Bulgarlar Edirne'yi işgal ettiklerinde Dilaver Bey (o
zaman başkan olmadığı halde) belediye binasına koşmuş. Bulgarlar onu belediyede yakalamış. Kaburgalarını kırmış. On gün
hastanede yatmış. Sonra vefat etmiş. Ressam Hasan Rıza ise, yağlıboya tablolarını saklamak için Karaağaç'taki atölyesine
gittiğinde, Bulgar askerlerince kurşunlanarak öldürülmüş.
Örnek bir yöneticiydi
Bilindiği gibi Osmanlılar Rumeli'ye Çanakkale Boğazı'nı aşarak 1354 yılında geçti. Edirne 1365 yılında alındı. 1365 yılında
başkent oldu. Osmanlı askeri örgütü ve Enderun okulu Edirne'de kuruldu. Osmanlılar Edirne'de çok sayıda eser yaptı.
Edirne'ye Deli Dilaver'den yıllar sonra bir de "Vali Yücel" geldi... Vali Yücel, Deli Dilaver'in çizgisinden yürüdü.
1958 yılında Zonguldak'ta doğan Fahri Yücel "Mülkiye"liydi. Dört yıldır Edirne'de valilik yapıyordu. Eşi Perihan Yücel'le birlikte
gerçek anlamıyla güzel ve uyumlu bir çift, örnek bir yönetici tipine sahipti. İkisi de uzun boylu, güler yüzlü, sağlıklı görünümlü
olan vali ve eşi, Edirne'deki tarihi eserlerin onarımı ve Edirne'nin turizm potansiyelinin öne çıkarılması için çok şeyler
yapmıştı. ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'le birlikte Edirne'de valinin gayretiyle gerçekleşen değişimi gördük.
Edirne müdafaası için şehir çevresine yapılmış 18 tabyanın en büyüğü "Hıdırlık Tabyaları"nın kazısı bitmişti. 1609 yılından
kalma Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı restore edilerek uluslararası fuar merkezine dönüştürülüyordu. 1450'de
Sultan II. Murat zamanında yapımına başlanan "Yeni Saray" restore ediliyordu. Erken Osmanlı dönemi camilerinden "Darül
Hadis Camii" ibadete açılmıştı. "Şahabeddin Camii"nin onarımı tamamlanıyordu. Bir zamanlar hapishane olarak kullanılan
"Deveci Han" onarılarak kültür merkezine dönüştürülmüştü. İstanbul'da bu büyüklükte bir kültür merkezi yoktur. Muradiye
Camii'nin onarımı devam ediyordu. Tarihi Meriç (Mecidiye) Köprüsü başındaki Gümrük Karakol binası restore edilerek
belediyeye devredilmişti. Şehir içindeki İtalyan kilisesi, sinagog, Tütünsüz Baba Türbesi restore ediliyordu. Hadrianus
Kalesi'nin ayakta kalan burçları ve eski saat kulesinin çevresi temizlenmişti. Arkeoloji parkı haline getirilmişti.
Şehir içinde tarihi değeri olan çok sayıda bina, vakıf tarafından satın alınarak onarılmıştı. Bunların bir kısmı müzeye
dönüştürülmüştü. Bazıları kamu kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının kullanımına verilmişti.
Nisan ayı sonunda görüp yaptıklarına hayran olduğum vali haziran ayı başında karın ağrısı şikayetiyle hastaneye
başvurmuş. Meğer kanser hastalığına yakalanmış. Kanser, bu genç ve başarılı valiyi kısa sürede aldı götürdü. Kızı Ayşegül
Yücel'in, eşi Perihan Yücel'in ve Edirnelilerin başı sağ olsun.

GÜNGÖR URAS ‘ın 14 Ağustos 2004 / Cumartesi günü MİLLİYET Gazetesinde çıkan yazısı

Değerli Dostlarımız,
Kalamış ve Moda Rotary Kulüpleri olarak ortaklaşa düzenleyeceğimiz toplantıda, Bölge Okuma Yazma Komitesi
Başkanı, Şişli Rotary Kulübü Üyesi, Sn. Rtn. Nezih Bayındır konuk konuşmacımız olacaktır.
Sayın Bayındır bizlere, "Rotary tarihimizdeki Okuma Yazma çalışmaları ve dönem Eğitim Projeleri" konulu
konuşması ile hitap edecektir.
18 Ağustos 2014 Pazartesi 19:30-21:00 saatleri arasında Moda Deniz Kulübü 'nde yapılacak olağan
toplantımızda görüşmek dileğiyle,
Sevgi ve Saygılarımızla,
Rtn. N. Ebru Tukur
Başkan 2014-2015
Kalamış Rotary Kulübü

Rtn .Özlem Tömekçe
Başkan 2014-2015
Moda Rotary Kulübü

LCV Rtn. Berna Ilgın
Tel: 0542 235 5499
E-mail: dryuzyil@yahoo.com
Yemek ücreti: 70TL

Değerli Kulüp Başkanlarım,
Değerli Rotaryenler,
Sörf Hobi Komitemiz Başkanı Sema Okutgen Kandemirli’nin ekteki sörf etkinlik ve Gökçeada gezisine katılımınız
bizi mutlu edecektir. 2420. Bölge Rotary’miz içindeki dostluk ve tanışıklığa vereceğiniz katkıdan, bu vasıtayla
yaratılacak hizmet projelerine destekten dolayı komitemizin faaliyetini destekleyen her dostumuza teşekkür
ederiz. Etkinliğe Trakya güzergâhından katılacak olanlar için otobüsümüze biniş noktasını ayarlayabilme
konusunda ilave çalışma da yapabiliriz.
Faaliyetimizi değerli bilgilerinize arz ederken, destekleriniz ve ilginizin Rotary ile ışık saçacağını belirtirim.
Sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Levent Kandemirli
Rotary Dostluk ve Hobi Grupları Komitesi Başkanı 2014 – 2015
UluslararasıRotary 2420. Bölge
Tel: 0 532 353 78 97

Değerli Rotaryenler,
Gölcük Rotary Kulübü olarak her yıl tekrarladığımız 17 Ağustos 1999 depremini anma etkinliğini 16 Ağustos 2014
Cumartesi günü saat 19:30’da Değirmendere Meydanı’nda gerçekleştireceğiz.
Tüm değerli dostlarımızı aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Rotaryen Sevgilerimle,
Rtn. Yavuz Selim Özkaya
Başkan 2014-2015
Gölcük Rotary Kulübü
Değerli Rotaryenler,
Etiler ve İzmit Rotaract Kulüpleri ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Kaynaşma Günü 2014'e çok az kaldı!
UR 2420. Bölge Rotary, Rotaract ve Interactlarının buluştuğu, yılın tek organizasyonu olan Kaynaşma Günü'nü
kaçırmamak için elinizi çabuk tutun!
Hemen kaydolun: www.kaynasma2420.com

Gün boyu müzikler, oyunlar, turnuvalar, workshoplar hepsi sizler için özenle seçildi! Turnuva birincileri ve
katılımcılara sürpriz ödüller hazırlandı.
Eğlenirken sosyal sorumluluklarımızı da unutmuyoruz! 'Kitap' ve 'kıyafet' toplama kampanyası başlatıyoruz.
İhtiyaç sahiplerine yönlendirmek adına, gelirken yanınızda kullanmadığınız kitap ve kıyafetleri getirmeyi
unutmayın!
Her kişi için 1 fidan! Doğayla iç içe bir ortamda eğlenirken, doğayı da unutmuyoruz. Rotary 110. Yıl Hatıra
Ormanı'na katılım gösteren her kişi için bir fidan ekiyoruz.
Etkinlik Detayları;
Tarih: 14 Eylül Pazar
Saat: 10:00-17:10
Yer: Yenidoğan Çiftliği
Adres: Sarımeşe Hürriyet Mah. Sümbüle Sok.
No:38 Kartepe/Kocaeli
Etkinlik içerikleri:
· Canlı Langırt
· Şut Becerisi
· Gladyatör
· Garage Club (Sürpriz Dj)
· Mumyalama
· Garden Workshop
· Basketbol
· Merenge Workshop
· Pizza Workshop
· Hot Dog Yeme Yarışması
· Halat Çekme
· Hedef 12
· Tavla Turnuvası
· Hava Hokeyi
· Kitap Kumbarası
· Kıyafet Kumbarası
Ücret: 35 TL (Kahvaltı, öğle Yemeği ve sınırsız eğlence dahil!)
Servis ücreti: 15 TL
Servisler 14 Eylül Pazar günü saat 09:00'da Taksim AKM önü ve Kadıköy Evlendirme Dairesi önünden hareket
edecektir.
Stant alanı isteyen kuluplerimiz için;
Stant Ücreti: 25TL (Stantlarımız sınırlıdır)
En geç 29 Ağustos Cuma gününe kadar stant içerikleri ile ilgili talep formunu www.kaynasma2420.com
adresinden iletmeleri rica olunur. Elinizi çabuk tutun!
Kaynaşma Günü ile ilgili sorularınız için;
Rtc. Doruk Saygı
0542 225 2154
Katılım ücretinizi aşağıdaki hesap numarasına gönderebilirsiniz. Açıklamaya sadece ad, soyad ve kulüp bilginizi
yazınız.
TC Garanti Bankası
Sahrayıcedit Şubesi (277)
Hesap No: 6638246
IBAN: TR950006200027700006638246
Hesap Sahibi: Bekir Sıtkı Yenidoğan
Not: Kapıda da bilet satışı yapılacaktır.
Rotaract Sevgi ve Saygılarımızla
Rtc. Emre Demirtaş Rtc. Bekir Yenidoğan
Başkan 2014-2015 Başkan 2014-2015
Etiler Rotaract Kulübü İzmit Rotaract Kulübü

