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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızı da her zaman olduğu gibi dönem sloganımız “Rotary ile ışık saçın” diyerek açtık. Pazar günü
Çerkezköyde 1 Grup kulüpler koordinasyon toplantısında kulübümü temsil ettim. Diğer kulüp başkanlarımın ve sevgili
Guv. Yardımcımız Ali DOĞAN’ ın selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Bu koordinasyon toplantısı oldukça verimli geçti.
Grup Kulüpleri olarak yemekli bir ortak toplantı kararı aldık. Tarihi 27 Eylül Cmt olarak belirledik, lütfen ajandanıza not
alın. Hep birlikte iyi ve eğlenceli bir akşam toplantısı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Rotary sahada projesi
kapsamında bir köy okulunu boyama süreci ile ilgili malzeme temini sürecimiz işliyor. En kısa sürede tamamlamak
istiyoruz. Dönem kulüp kartlarımız geçen hafta hazırlanmıştı, şimdi dönemimize ait Kulüp Rehberleri de hazır. Bunları
kulübümüzden ve sekreterimizden teslim alabilirsiniz. Yunanistan Thassos adasındaki RYLA seminerine Edirne’den yedi
gencin katılımı organize edildi. Bu etkinlik ay sonu gerçekleştirilecek. Toplantımız sonunda da kısa bir fotoğraf
sunumunu- Nepal-Katmandu ile ilgili gezi fotoğraflarını yerel müzikler eşliğinde gerçekleştirdik.

Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_6 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Demirkan ÇAĞLAYAN – Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil ALTUĞ

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Ali ES – İsmet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR – Tarık etker

DEVAM DURUMU

:

55.56

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

23 AĞUSTOS Ahmet Cem ALEMDAR

Doğum Günü

23 AĞUSTOS Nalan ÜLKÜMEN

Doğum Günü

27 AĞUSTOS Esra-Emre ALP

Evlilik Yıldönümü

27 AĞUSTOS Ezel-İsmail BİLGİ

Evlilik Yıldönümü

30 AĞUSTOS Güzin CİRAVOĞLU

Doğum Günü

30.AĞUSTOS Ayfer ALTUĞ

Doğum Günü

Kutlarız….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 26.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

GAZİ İLKOKULU (Edirne)
Okul ilk olarak Yavuz Sultan Selim’in hekimi olarak bilinen Ahi Çelebi tarafından Sıbyan mektebi olarak
yaptırılmıştır.Daha sonraları bina yapılan tadilatla Rüştiye haline getirilmiştir. Sonrasında Edirne eşrafından Hacı
Şerif ve Hüsnü Beyler eski binayı yıkarak yerine 20.06.1912 tarihinde başlanıp 22.12.1912 tarihinde bitirilmek
üzere yeni bina inşa ettirmişlerdir.
08.Eylül.1928 tarihinde Meydan Mahallesindeki Tekke-i Ali Paşa binasına taşınmıştır.Bu taşınılan bina
daha sonra yıkılarak yerine park yapılmıştır. Bina Balkan Savaşında Bulgar, Kurtuluş Savaşında Yunan işgal
kumandanları tarafından ev olarak kullanılmıştır.
Okul Cumhuriyetin ilanından sonra Gazipaşa İlkokulu adı ile şimdiki İstiklal İlköğretim binasında öğretime
başlamıştır. Bu zaman zarfında okulun müdürlüğünü Sami Bey yapmıştır.
Selimiye’nin etrafı açılırken okulda bu alanın içerisinde bulunuyordu. Bu nedenle okul binası 1965 yazında
yıkılarak yeri yeşil saha haline getirilmiştir.Okulun yeni binası ise şimdi bulunduğu adreste 1964-65 öğretim yılına
yetişmek üzere önce tek katlı ve 6 derslikli olarak yapılmıştır.1966-67 öğretim yılında 2. Kat olarak 6 derslik daha
eklenerek bugünkü halini almıştır.

1935 yılında ki görüntüsü

yıkılmazdan önceki son görüntüsü. ( arka cepheden)

Okulda Görev Yapan Okul Müdürleri
1 – Saim Bey

24.09.1928 de göreve başlamıştır

2 – Ahmet İhsan Bey (Gökçe) 22.02.1931 de göreve başlamıştır
3 – Ali Altan

08.10.1956 da göreve başlamıştır

4 – Mehmet Ali Erdemgür

25.10.1960 ta göreve başlamıştır

5 – Ömer Fikri Dinç

15.09.1971 de göreve başlamıştır

6 – Metin Gültekin

30.04.1984 te göreve başlamıştır

7 – Bilgin Özbaş

01.04.1997 de göreve başlamıştır

8 – Arif Demirci

18.06.2001 de göreve başlamıştır

9 – Muharrem Kızılay

31.08.2010 da göreve başlamış ve halen devam etmektedir

Edip KORUCU’ nun katkıları ile

TEVAZU BÖYLE BİR ŞEY
Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır.
Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektas Veli'nin
dergâhına kurban olarak bağışlamak ister.
O zamanlar dergâhlar ayni zamanda aşevi işlevi görüyordur.
Durumu Hacı Bektas Veli'ye anlatır ve Hacı Bektas Veli
- ' helal değildir ' diye bu kurbanı geri çevirir.
Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve ayni durumu Mevlana'ya anlatır
Mevlana ise ; bu hediyeyi kabul eder.
Adam ayni şeyi Hacı Bektas Veli'ye de anlattığını ama onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlana'ya
bunun sebebini sorar.
Mevlana söyle der:
- Biz bir karga isek Hacı Bektas Veli bir şahin gibidir.
Öyle her leşe konmaz.
O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir.
Adam üşenmez kalkar Hacı Bektas dergâhı'na gider ve Hacı Bektas Veli'ye,
Mevlana'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektas Veli'ye sorar.
Hacı Bektas da söyle der:
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise
Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir.
Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez.
Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir."
Böylesi incelik ve tevazu ile, birbirlerini yermek yerine yüceltebilmeyi becerebilenlerden olmamız dileğiyle.
Okyar YAYAŞLAR!ın katkısı ile

ŞEYTAN'IN ÖZELLİKLERİ:
1. Sinsi ve yalancıdır. (İbrahim Suresi, 22)
2. İnsanlara korku vermeye çalışır. (Al-i İmran Suresi, 175)
3. Müminlerin arasını bozmaya çalışır. (İsra Suresi, 53) (Maide Suresi,91)
4. İnsanları, sözde onlara iyilik yaptığına ikna etmeye çalışır. (Araf ,20-21)
5. Allah'ın adını kullanarak saptırmaya çalışır.(Fatır Suresi, 5-6)
6. Yalan vaadlerde bulunur. (İbrahim Suresi, 22)
7. Kuruntulara ve kuşkulara düşürmeye çalışır. (Nisa Suresi, 119-120)
8. Fakirlik korkusu vermeye çalışır. (Bakara Suresi, 268)
9. Kibir vermeye çalışır. (Sad Suresi, 74-75)
10.Gösteriş için ibadet etmeye teşvik eder. (Nisa Suresi, 38 )
11.Duygusallık telkini yapar. (İsra Suresi, 64) (Mümtehine Suresi,1-3)
12.Detaylara daldırır. (Bakara Suresi, 67-71)
SADECE EDİRNELİLERİN ANLAYABİLECEĞİ 11 KELİME
Uğratmak
Kovalak
Şımşırk Olmak
Haydamak
Susak Ağızlı
Aykırı Gitmek
Sıpıtmak
Farımak
Şakıtmak
Kaçılmak
Piizlenmek

Kovmak, defetmek anlamındadır.
Gösteriş düşkünü, abartılı ve özenti anlamlarında kullanılabilir. Orijinal söylenişi: kuvalak.
Zannettiğiniz gibi parıltı ya da ışık ile bir alakası yok. Islanmak, sırılsıklam olmak demek.
Haydamak mı aydamak mı. bir aracı kullanmak anlamına gelen yaratıcı bir kelime daha!
Boş ve gereksiz konuşan, saçmalayan.
Başına buyruk davranan, dik başlı.
Gelişigüzel fırlatıp atmak.
Zaman zaman yorulmak ve bezmek için de kullanılsa da genelde 'sıcaktan pişmek'tir karşılığı
Bir şeyi yapamayıp berbat etmek. Dalga geçmek için, "aferim süper yaptın" kinayesi ile kullanılır.

'Kenera çekil' anlamındadır. bir ittirme, dürtme tarzı el müdahalesi de olmazsa olmaz.
Birkaç arkadaş toplanıp, bir yerlere bir şeyler içmek.

27.07.1930 Edirne'deki kasırga
Bir müddet devam eden sıcaklardan bunalan halk Meriç ve Tunca sahillerine koşuyordu. Zaman zaman semayı
örten kara bulutlar endişe veriyordu. Saat 19,15 te başlayıp 19,55 te sona eren dehşetli bir boranın en şiddetli
süresi 22 dakika sürmüştür. Camlar kırılıyor, evlerin balkonları devrilip yıkılıyor ve koca koca ağaçlar köklerinden
sökülüyordu. elektrik telleri kopt...uğu için tüm şehir karanlıkta kalmıştı. Kasırga, Yunan topraklarında da 45
dakika sürmüştür. Hacıumur, Ortakçı ve Geçkinli köylerinde tarlalar ve bağlar hasara uğramıştır. Yüzbinlerce lira
zarar tahmin ediliyor.Selimiye, 3 şerefeli, Eski cami, Sitte Hatun, Bademlik camilerin minare külahlarını söküp
atmış ve şerefeleri kısmen yıkmıştır. Selimiye'nin 4 minaresi de içi boş birer sütun gibi kalmıştır. Halkta zaiyat
yoktur, fırtına sonrası halk birbirini aramaya koyulmuştur. Edirne'nin en çok zarar gören mahallerleri Kıyık,
Kuşane ve İmaretane'dir. 3 şerefeli caminin minarenin külahı koparak önünden geçen bir arabanın beygirleri
üzerine düşmüştür. Beygirler telef olmuştur ancak arabadakilere bir şey olmamıştır.

ADALET KASRI, 1562 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış bir taş yapıdır.
Divan-ı Hümayun (Bakanlar Kurulu) ve Yargıtay olarak kullanıldı. İlk katında Şerbethane, ikincisinde divan
kâtipleri, en üst katta da Divan heyetinin toplandığı mermer salon bulunmaktaydı. Mermer salonun ortasında
Edirnekâri mermer bir havuz ve kösede kafes arkasında padişahın tahtı bulunmaktaydı.

Değerli Rotaryenler,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı Keyif Style adlı protokol teknesinde havai fişek ve ışık gösterileri eşliğinde keyifli bir boğaz
turu ile kutlamayı planlıyoruz.
Tarih: 29 Ekim 2014 Çarşamba
Kişi başı ücret: 150 TL
(Güvertede limitsiz içki ile ön kokteyl alacağız. Havai fişek ve ışık gösterisi bittikten sonra klimalı olan kapalı ortamda
Osmanlı mutfağı açık büfe (yine limitsiz içki ile) yemeğe geçeceğiz. Program 19:00 başlayıp, 23:00’de bitecektir. Müzik ise
CD olacaktır.)
20 Ağustos tarihine kadar kapora ödenmesi gerektiği için gelmek isteyenlerin Sn. GDB Sibel Özyaran’ın TEB Maçka
şubesindeki hesabına 20 Ağustos’tan önce EFT yapmaları gerekmektedir.
Ödeme Bilgileri: Ayşe Sibel Özyaran
TEB Maçka Şubesi
İBAN No : TR07 0003 2000 0450 0000 1714 54
Hesap No: 17 1454
Teknemiz Emirgan Tokmak Burnu’ndan saat 18.30’da kalkacaktır.
Kapora tarihimiz nedeniyle katılımlarınızı en kısa sürede bildirebilirseniz sevinirim.
Sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Fatma Aydın
Başkan 2014-2015
Nişantaşı Rotary Kulübü

Sevgili Rotaryen Dostlarım,
Sevgili Rotaract ve Interact Kardeşlerim,
Hepinizin bildiği gibi, bugünden tam 2 ay sonra, 19 Ekim Pazar gününü bizim Bölgemizde “Rotary Günü “ olarak kutlayacağız.
UR Başkanımız Gary Huang ve değerli eşi Corinna, Rotary Günümüzde bizimle beraber olmak içinİstanbul’a gelecekler.
Tüm dünyada bütün Rotary Kulüplerinin bir Rotary Günü düzenlemeleri, böylece Rotary’i Rotaryen olmayanlara anlatmaları ve Rotary’nin
keyfini onlara da göstermeleri Dünya Başkanımızın en önem verdiği dönem projesidir. Böylece bir taraftan Rotary’nin yaptığı “iyi” işlerin
daha çok kişi tarafından bilinmesini sağlayacak ve algımızı olumluya çevireceğiz, diğer taraftan da yeni üye ve yeni yararlananlar
potansiyeli oluşturacağız. Rotary’miz ile gerçekten de daha fazlaışık saçacağız.
Bu etkinlik hepimiz için çok önemli bir fırsattır. Sevdiğimiz, keyif aldığımız ve güzel hizmet projelerimiz ile gurur duyduğumuz Rotary’imizin
herkes tarafından da öyle bilinmesini sağlamak istiyoruz. Sizleri aileleriniz ve ile tüm dostlarınız ile birlikte öncelikle 19 Ekim Pazar
gününde bilfiil sahaya inmiş olarak görmeyi arzu ediyorum.
Düzenleyeceğimiz Rotary Günü her komitemizin bir standı olacak şekilde planlanmaktadır. Bu standlarda komitelerimizin yaptıklarını,
hedef ve amaçlarını güzel, keyifli ve anlamlı uygulamalar ile süsleyerek, Rotaryen olmayanların da bunlara kolayca katılabilmelerini, eş ve
çocukları ile birlikte herkesin burada bütün bir günü sıkılmadan geçirebilmelerini hedefliyoruz. Bunun için hepinizin katkılarına, yaratıcı fikir
ve önerilerine ihtiyaç duyuyoruz.
Bu etkinlikler arasında o gün 100.000 kitap toplamak, bunları tasnif etmek, ambalajlamak ve kargo aracına yüklemek var. Yine benzer bir
şekilde göz taraması yapmak, göz numarasını belirlemek ve daha önceden topladığımız gözlüklerden o numaralara uygun olanları ihtiyaç
sahiplerine vermeyi başarmak var. Anadolu’daki çocuklar için oyuncak toplamak var, büyük bir yol koşusu gerçekleştirmek var, kan ve
organ bağışı yapmak var. Bunlar sadece birkaç öneri… Hepinizden komitemizin etkinliklerini anlatacak ve sonucunda toplumumuza faydalı
bir hizmet yaratacak güzel ve neşeli Rotary Günü etkinlik önerilerini bekliyorum.
Rotary Günü etkinlikleri arasında bir Rotary Günü fotoğraf yarışması ve 3 dakikayıgeçmeyecek uzunlukta bir Rotary Günü videosu
yarışması da yapılacaktır. Özellikle video ile ilgili büyük ödülü Başkan Gary Huang konvansiyonda şahsen takdim edecektir.
Ayrıca, Rotary Günü etkinlikleri içerisinde bilfiil orada bulunan tüm Rotaryen dostlarımızı da ödüllendirmek istiyoruz. Rotary Gününde
kurulacak bir Rotary Günü anısıköşesinde fotoğraf çektirip, bu fotoğrafı ilgili stand sorumlusuna teslim edenler arasında çekilecek kura ile
sürpriz hediye kazanımı da gerçekleştirilecek. Tüm fotoğraflar Rotary Günü hatıra kitapçığında yayınlanacak ve Rotary Günü katılım
sertifikası ile belgelendirilecektir.
Sadece Rotary Günü’nde ve etkinlik alanında satılmak üzere “ Rotary Günü Pulu “ ve “Rotary Günü Hatıra Parası “ hazırlanacak ve satışa
sunulacaktır.
Hepinizi, tüm kulüpleri, tüm komiteleri, tüm Rotaryenleri, Rotaractları ve Interactları, yani en geniş haliyle Rotary ailemizi Rotary Gününde
sahada olmaya davet ediyorum. Hep birlikte Rotary’nin keyfini tüm topluma anlatalım ve Rotary ile ışık saçalım.
Rotaryen sevgi ve saygılarımla,

Toplantımız sonunda da kısa bir fotoğraf sunumunu- Nepal-Katmandu ile ilgili gezi fotoğraflarını
yerel müzikler eşliğinde gerçekleştirdik.

