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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar, ,
Geçtiğimiz hafta sonu Yunanistan’ın Thassos adasında, Kavala Rotary Kulübünün önderliğinde
yapılan RYLA liderlik seminerlerine katılan gençlerimiz başarılı ve memnun bir şekilde döndüler. Dört
ülkeden yaklaşık 55 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlikte Edirne Rotary Kulübü 7 genç ,
kardeş kulüp Mimar Sinan Rotary 3 genç olmak üzere toplamda 10 gencimizle temsil edildik.
Etkinliğin organizasyonunu üstlenen Serhat Ceylan ve ekibin liderliğini üstlenerek süreci takip eden
Halil Altuğ dostlarıma gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 9 Eylül Salı günü Guvernörümüz Müfit
ÜLKE “Kulüp Ziyareti”ni gerçekleştirecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, projelerini
dinlerken bir yandan da bizim neler yapmak istediğimizi en iyi şekilde aktarmak istiyoruz.
Önümüzdeki Salı akşamı Hanedan Restoran’ın terasında yeni üye katılımıyla birlikte verimli ve keyifli
bir toplantı yapacağımızı düşünüyor ve eşlerimiz inde katılacağı bu toplantıyı kulübümüzün adına
yakışır bir yüksek katılımla gerçekleştireceğimize inanıyorum. Tekirdağ Rotary kulübünün bu hafta
sonu gerçekleştireceği bağ bozumu etkinliğini ve 16-19 Ekim Rotary Day etkinliğini kısaca
anımsatarak duyurularımı bitiriyorum.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

MİSAFİRLERİMİZ

:

Kaan UZUNCA

Prof.Dr.

Kulüp Misafiri

Serdar KÜÇÜKSARILAR 1.Murat Lisesi.

Kulüp Misafiri

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Serhad CEYLAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Demirkan ÇAĞLAYAN – İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Oktay ALEMDAR

DEVAM DURUMU

:

64.71

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

14 EYLÜL Ali ES

Doğum Günü

15 EYLÜL Füsun ÇAĞLAYAN

Doğum Günü

Kutlarız….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 09.Eylül.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

DAHA DÜN GİBİ GELİYOR İNSANA,YILLAR NASIL DA GEÇTİ .
* Çocuklar doğduğunda telefon başvurusu yapılırdı. ( Telefon sırası 8-10 yılda gelirdi.)
* Telefonun ve radyonun üzerine dantel örtü konurdu.
* Gazocağı ve tel dolabımız vardı. Annem, tıkanan gazocağını, ucunda kılcal tel olan bir aletle açmaya çalışırken habire
söylenirdi.
* Banyoda tuhaf bir soba vardı ve tuhaf bir yakacakla ısıtılırdı.Banyomuz kurnalı idi ve tasımız vardı.
* Plastikleri çıkmadan önce tuvalette takunya bulunur, ve herkesin ayağına olması için en büyük numara seçilirdi.
* Okul kapısında ayva, şam tatlısı, macun şeker, susamlı şeker , pamuk helva, kestane satılırdı. 5 kuruşa ince bir dilim şam
tatlısı, alırdık.
* İlkokulda ABD yardımı sandviçler ve balıkyağı hapları dağıtılırdı.
* Renkli patiskadan dikilme beli lastikli külotlarımız vardı. Artık yünlerden örülen fanilalara, nazardan korunmamız için
muska takarlardı!!
* Okul açılacağı zaman Sümerbank ayakkabıları alınır, çok sevdiğim modeller için de bayram beklemem söylenirdi.
* Bayramlarda, kıyafetlerimiz ve yeni ayakkabılarımız başucumuzda dururdu.Bazılarımız koynuna alır, yatardı.
* Uyduruk oyuncaklarımız vardı. Hatırlı bir kişiden çok güzel bir oyuncak araba veya bebek geldiği zaman, bozulmaması için
kaldırılır, bize verilemezdi!! Biz ona o bize bakardık.
*İlkokulda sepet kadar kurdele takardık. Ne kadar kabarık ve büyük olursa o kadar makbuldü. 2 kafa gezerdik!!
* Babalarımızın gömlek yakaları, bizim okul yakalarımız pazar akşamları kolalanırdı.
* Genellikle herkes pazar günleri yıkanırdı!! banyo merasimle yanar, çamaşır değişilirdi!!
* Ecnebi filmlere aydın aileler , Türk filmlerine de fakirler ve eğitimsizler giderdi. Filmler, sokak sokak dolaşan arabalardan
bağırarak duyurulur, reklamı yapılırdı.
* Sokaklardan, yoğurtçu, yorgancı, kalaycı, dondurmacı, eskici, bileyci , sülükçü(!!) geçerdi.
* 25 kuruşa Bisiklet kiralar, ''şans kader kısmet talih niyet 5 kuruuş'' diye bağıran ve yuvarlak delikleri kazıtarak ilkel piyango
çektiren çocukların peşine Fareli Köyün Kavalcısı gibi takılırdık
* Herkesin en güzel ve en büyük odası misafir odası olarak ayrılır, kapısı kapatılırdı. Sonra da tüm aile küçük bir odaya
tıkılınır, hayat geçirilirdi.
* Radyo en kıymetli eğlencemizdi. Orhan Boran ve Yuki kaçırılmazdı . Uğurlugil ailesindeki Arap Bacı'ya herkes hayrandı.
* Radyo tiyatrosu sayesinde tüm klasikler ezberimize girmişti. Haluk Kurdoğlu, Semih Sergen ve Işık Yenersu'nun sesine
aşıktım. Genellikle Kerim Afşar, Tomris Oğuzalp esas oğlan ve esas kız olurdu.
*Türk Sanat Müziğini kentliler, Türk Halk Müziğini de köylüler dinlerdi.
* İlkokulda okuma bayramı, kurdele bilmezdik. Herkes okurdu, kimse de bayram etmezdi.
* Aşı oluncağı zaman tek iğne ile neredeyse koca sınıf bitirilirdi. Aids henüz çıkmamıştı, eşcinsellik duyulmamıştı.
* İsveçli sarışın güzeller güzeli May Britt ile çirkinler kralı zenci Sammy Davis Jr evlendiğinde yer yerinden oynamıştı.
* Okulda, Kürt ,Türk, Ermeni, Yahudi, köylü, şehirli bilmezdik. Kimse kimseye böyle garip soru sormaz, merak dahi edilmezdi.
Sadece Alevi kelimesi fısıldanarak söylenirdi.
*Herhangi bir sebeple götürülen hediye paketini açmak , geleneklerimize aykırıydı , ayıptı. Misafir gidince ilk iş onu açmak
olurdu.
* Misafirlikte ne kadar aç olursanız olun, ikram tabağındakileri bitirmek de ayıptı. Görgülüler bir lokma mutlaka bırakır,
görgüsüzler hepsini yerdi.
*Dondurma mayıs sonunda çıkar, annem temmuza kadar izin vermezdi.
* Sokakta oynarken en sevdiğimiz yiyecek, bir dilim taze ekmek üzerine sana yağı ve toz şekerdi.
* Kaçık çoraplar, çektirilmek için tuhafiyeciye götürülür, ertesi günü alınırdı.
*. Külotlu çoraptan önce tüm kadınlar jartiyer kullanır, yaşlılar, baldırlarına lastik takardı.
* 60 lı yıllarda evlenen her genç kızın çeyizinde mutlaka 1 adet baby doll bulunurdu..
* Fotoğraflarda gülmek laubalilikti. Pek çok kişinin düğün resimleri cenaze törenlerini andırırdı. Ağır, vakur ve ciddi olmak
önemliydi.
* Anneler, vapurda, trende, otobüste rahatlıkla bebek emzirirlerdi Yazlık Sinemalara battaniye ve minderlerle gidilir, çekirdek
çitlenirdi. Arada frigo buz satılırdı. Pahalı olduğu için babam almazdı.
* Çarşıda, pazarda anne ve babamızdan bir şey istemek ayıptı. Ancak sorulursa yanıtlardık. Canımız istediği halde
çoğunlukla da red ederdik.
*Her gencin en kıymetli eşyası Dual pikaptı. Plak almak için harçlık biriktirirdik.
* Defter-kitap kaplama kağıtları ya kırmızı ya da mavi olurdu.
* Gazete kağıtlarından kese kağıdı yapar, undan yapılmış tutkalla yapıştırırdık.
* 'Bir maniniz yoksa annemler bu akşam size gelecek ' bir teklif değil, bir kararın iletilmesi gibiydi. Bu soruya 'hayır' demek
mümkün değildi, adetlerimize göre ayıptı. Önemli bir program varsa (bilet, başka ziyaret vs) derhal iptal edilir, aile telaş
yumağına dönerdi.

Hayat çetele tutmak değildir...
Hayat;
Seni kaç kişinin aradığı, kiminle çıktığın, çıkıyor olduğun veya çıkacağın demek de değildir.
Kimi öptüğün, hangi sporu yaptığın, kimlerin seni sevdiği de değildir.
Hayat, ayakkabıların, saçın, derinin rengi de değildir....
Nerede yaşadığın veya hangi okula gittiğin de değildir.
Aslında hayat; notlar, para, giysiler, girmeyi başardığın ya da başaramadığın okullar da değildir.
Hayat;
Kimi sevdiğin ve kimi incittiğindir.
Kendin için neler hissettiğindir.
Güven, mutluluk, şefkattir.
Arkadaşlarına destek olmak ve nefretin yerine sevgiyi koymaktır
Hayat;
Kıskançlığı yenmek, önemsemeyi öğrenmek ve güven geliştirmektir
Ne dediğin ve ne demek istediğindir.
İnsanların sahip olduklarını değil, kendileri ni olduğu gibi görmektir.
Her şeyden önemlisi hayatı, başkalarının hayatını olumlu yönde etkilemek için kullanmayı seçmektir.
İşte hayat bu seçimden ibarettir.
İnsanların en acizi dost edinemeyen,
ondan daha acizi ise dost kaybedendir.
Charles Eguone

RAKI İÇMEK İÇİN BİR BAHÂNEYE İHTİYACIN YOKTUR.

Bu meret öyle bir merettir ki,
- Acıyla içilir, tatlıyla içilir,
- Neşeyle içilir, ağlayarak içilir,
- Kavunla içilir, peynirle içilir,
- İkisi birlikte çok güzel içilir,
- Yemekle içilir, mezeyle içilir,
- Suyla içilir, susuz içilir,
- Sodayla içilir, şalgamla içilir.
- Ama işte, Bir tek salakla içilmez.
Nazım Hikmet Ran

Değerli Rotaryenler,
RYLA Komitesi Başkanı Rtn. Pelin Tekinsoy’un duyurusu bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
Uluslararası Rotary 2420. Bölge

Değerli Kulüp Başkanları,
Kulüp Gençlik ve RYLA Komiteleri Başkanları ve Değerli Komite Üyeleri,
Değerli Rotaryenler,
Uluslararası Rotary’nin Gençlik programları içinde yer alan RYLA ( ROTARY YARININ LİDERLERİNİ
ARIYOR) liderlik seminerleri Bölgemiz Rotary Kulüpleri tarafından uzun yıllardan bu yana başarıyla
düzenlenmektedir.
Rotary Kulüplerimize bu konuda destek görevini UR 2420. Bölge RYLA Komitesi olarak sürdürmekteyiz.
Okulların açılması ve eğitim döneminin de başladığını göz önünde bulundurarak; bu seminerlerin yapılmasını
kolaylaştırmak ve konu ile ilgili bilgi almak üzere GALATA Rotary Kulübü ev sahipliğinde bir RYLA TANITIM
toplantısı düzenlemişbulunuyoruz.
· Gençlerimize liderlik yetkinlikleri kazandıran,
· Kendi olanakları ile böyle bir seminere katılma imkânı olmayan kişilere fayda sağlamayı amaçlayan ve
· Topluma hizmet götürmenize yardımcı olan RYLA organizasyonlarını,
· Kulüp Proje aktiviteleriniz arasında ve Bölge Etkinliklerine katılma çerçevesinde de değerlendirerek
gerçekleştireceğiniz inancıyla,
Aşağıda ayrıntıları sunulan toplantıya katılmasını rica ediyoruz.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla,
Rtn. Pelin Tekinsoy
RYLA Komitesi Başkanı 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
Toplantı tarihi : 27 Eylül 2014
Toplantı saati : 10.00-13.00
Toplantı yeri ve Adres : Galata Derneği / Galata Kulesi Sokak No:21 Beyoğlu
Toplantı ücreti : 15 TL
Program
"Bir RYLA Nasıl düzenlenir ?"
Başkanlar ve Kulüp Gençlik ile RYLA komitesi Başkanı Bilgilendirme semineri
09:30 - 10:00 Kayıt
10:00 - 10:30 RYLA nedir?
10:30 - 11:30 RYLA kulübe ve üyelere ne kazandırır? (interaktif çalışma)
11:30 - 11:45 Çay arası
11:45 - 12.30 Bir RYLA nasıl düzenlenir?
12:30 - 13:00 Kapanış (soru-cevap)

