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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu hafta kulübümüz açısından önemli ve yoğun geçti. Bölge Guvernörümüz Müfit ÜLKE ve eşi Sema
Kulübümüzü ziyaret etti. Onlara bölge sekreterimiz Hasan AKBAYRAK ve eşi Kazumi ve 1. Grup kulüpleri
Guvernör yardımcımız Ali DOĞAN ve eşi Seçil eşlik ediyordu. Uzun ve dolu dolu geçen bir ziyaret olduğunu
söyleyebilirim. Önce Edirne’mizin ciğerini ikram ettiğimiz misafirlerimizle birlikte Edirne belediye başkanlığına
ve valiliğine ziyaretlerimiz oldu. Çok sıcak ve verimli geçen görüşmelerde yapılabilecekler ve projelerle ilgili fikir
alışverişi gerçekleşti. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha sonra akşam toplantımızı açık hava da düzenleme
isteğimiz hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmese de hızlı bir şekilde Lalezar restoranın işletmecileri çözüm
üretip toplantımızı kapalı mekana başarıyla çektiler. Sağ olsunlar. Başarılı ve keyifli bir yemekli toplantı
olduğunu düşünüyorum. Toplantının tabiki en önemli kısmı yeni üye alımıyla ilgili olan törendi. Prof. Dr. Kaan
UZUNCA, Müdür Yardımcısı Serdar KÜÇÜKSARILAR yeni üye olarak Rotary ailesine katıldılar ve rozetleri
Guvernörümüz tarafından takıldı. Ayrıca Avukat Orkun BÖLENLER ve Banka Yöneticisi Ahmet ÇELİK
dostlarımızın kulübe katılım tescilleri de gerçekleştirildi. Böylelikle Edirne RK olarak daha da güçlenmiş olduk.
Ertesi gün Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne ziyaretimizi gerçekleştirip verimli, sıcak bir sohbet ve fikir
alışverişinden sonra misafirlerimizi uğurladık. Emeği geçen tüm Rotaryen dostlarıma teşekkür ediyorum,
görüşmek dileğiyle.

Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Cengiz TUĞLU

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

MİSAFİRLERİMİZ

:

Müfit-Sema ÜLKE

2420.Bölge Guvernörü ve Eşi

Hasan-Kazumi

2420.Bölge Sekreteri ve Eşi

Ali-Seçil DOĞAN

1.Grup Guvernör Yardımcısı ve Eşi

Mustafa-Lale YARDIMCI

Eski Üyemiz ve Eşi

Sedat-Nukhet ÖNENGÜT

Eski Üyemiz ve Eşi

Reyhan TÜRKSOY

Eski Üyemiz

Ahmet ÇELİK – Gürkan KÖMÜRCÜ

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Cevat GÜLER – İsmail GÜMÜŞDERE – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

70.59

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

18 EYLÜL Aysun-Okyar YAYALAR

Evlilik Yıldönümü

18.EYLÜL Ayfer-Halil ALTUĞ

Evlilik Yıldönümü

22 EYLÜL Serap-Faruk ETKER

Evlilik Yıldönümü

23 EYLÜL Gülin ETKER ÖZBİLEN

Doğum Günü

Kutlarız….
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1948 YILI LONDRA OLİMPİYATLARINDA ŞAMPİYON OLAN GÜREŞÇİLERİMİZ, EDİRNE ERKEK
ÖĞRETMEN OKULU’NDA. Tarih: 22 Mayıs 1949 (*)
11 Ağustos 1936’da yapılan Berlin Olimpiyat Oyunları’ndan sonra, 2. Dünya Savaşı nedeniyle olimpiyatlara on
iki yıl ara verilmişti. Savaş sonrası gerçekleştirilen ilk olimpiyatlar, 29 Temmuz – 14 Ağustos 1948 tarihleri
arasında yapılan Londra Olimpiyat Oyunları oldu.
... Londra Olimpiyatları’na atletizm, güreş, futbol dallarında katılmıştık. Futbol takımımız ilk maçında Çin’i 4-0
yenmiş, ikinci maçında Yugoslavya’ya 3-1 yenilerek elenmişti. Atletizmde ise, Ruhi Sarıalp üç adım atlamada
adını ilk üçe yazdıran sporcumuz olmuştu. Asıl büyük başarı güreş dalında gösterilmişti.
Serbest güreş karşılaşmalarına katılanlardan, 57 kiloda Nasuh Akar, 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal
Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu birinci; 52 kiloda Halit Balamir, 78 kiloda Adil Candemir ikinci olmuşlardı.
Grekoromende ise, 62 kiloda Mehmet Oktay, 79 kiloda Mersinli Ahmet birincilik, 52 kiloda Kenan Olcay, 79
kiloda Muhlis Tayfur ikincilik, 57 kiloda Halil Kaya üçüncülük elde etmişlerdi.
1948 Londra Olimpiyatlarında başarılı olan güreşçilerimiz, olimpiyat oyunları sonrası çeşitli illere davet edilerek,
törenlerle karşılanıyorlardı. 22 Mayıs 1949 günü, bu güreşçilerimizden; Celal Atik, Yaşar Doğu, Nasuh Akar,
Halit Balamir ve Adil Candemir Edirne Erkek Öğretmen Okulu’na geldiler. Okulumuzun yöneticileri,
öğretmenleri ve öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandılar. Güreşçilerimizle birlikte fotoğraf çektirip, onlardan
imza aldılar. Birlikte yemek yediler. Şampiyon güreşçilerimiz çeşitli güreş oyunları yaparak, elense çekerek
öğrencilerle şakalaştılar. Okulumuzun güreş takımına oyunlar gösterip, güreş taktikleri verdiler. Londra’daki güreş
anılarını anlattılar. O gün, Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nda, olimpiyat şampiyonu güreşçilerimizle unutulmaz
saatler yaşanmıştı.
Fotoğrafta; Edirne Erkek Öğretmen Okulu’nu ziyaret eden 1948 Londra Olimpiyatları’nda şampiyon olan
güreşçilerimizden Celal Atik, Yaşar Doğu, Nasuh Akar, Halit Balamir ile Adil Candemir; okulumuz müdürü Fevzi
Selen ve bir grup öğrenciyle birlikte görülmektedir. (Fotoğraf: Sadık SAYHAN)
(*) M. Kadri SÜMER / “1882’den 1978’e EDİRNE ERKEK ÖĞRETMEN OKULU TARİHÇESİ” adlı kitap
çalışmamdan özet olarak aktarılmıştır. (Kaynak: Sadık SAYHAN / 65 Yıl Böyle Geçti. Kendi Yayını, Edirne /
Mart 2006, sayfa: 62-66.)

DEĞERİNİZ NE KADAR

İyi bilinen bir konuşmacı, konferansa 50 dolarlık bir banknotu göstererek başladı. 200
kişiyi bulan dinleyicilere, bu parayı kim ister diye sordu ve eller kalkmaya başladı. Ve konuşmacı;
- Bu parayı sizlerden birine vereceğim fakat öncelikle bazı şeyler yapacağım.
Parayı önce buruşturdu ve dinleyicilere sordu;
- Hala bu parayı isteyen var mı?
Eller yine havadaydı. Bu sefer, konuşmacı dedi ki;
- Peki, bu paraya şunları yaparsam?
50 doları yere attı onun üstüne bastı, ezdi, pisletti ve para şimdi pis ve buruşuktu, fakat eller yine havadaydı ve o parayı
herkes istiyordu.
Konuşmacı şöyle dedi;

- Arkadaşlarım burada çok önemli bir şey öğrendiniz, burada paraya ne yaptıysam hiç önemli değil onu yine de istiyorsunuz,
çünkü benim ona yaptığım şeyler onun değerini düşürmedi, o hala 50 dolar. Hayatımızda çoğu kez
verdiğimiz kararlar veya hayat şartları nedeniyle hırpalanır, canımız acıtılır, yerden yere vuruluruz, kendimizi kötü
hissederiz, fakat ne olduğu veya ne olacağı önemli değil, hiç bir zaman değerimizi kaybetmeyiz, temiz ya da pis, hırpalanmış
ya da kırılmış, bunların hiçbiri önemli değildir. Seni sevenler senin ne kadar değerli olduğunu her zaman bileceklerdir.
DEĞERİNİ BİLMEK

Mısır ülkesinde İslamiyet’ in ilk dönemlerine ünlü sufi bilge Dhu Nun yaşarmış. Dhu Nun ve
diğer bilge sufiler hakkında genç cahil bir adam bilip bilmeden ileri geri konuşuyormuş. Dhu Nun adama küçük bir ders
vermek için genç adamı yanına çağırmış. Parmağındaki yüzüğü çıkarıp adama vermiş ve demiş ki;
- Al bu yüzüğü pazara git ve 1 dirheme (gümüş sikke) sat!
Genç adam sufinin dediğini yapmış. Pazara gitmiş yüzüğü 1 akçeye satmaya çalışmış gel gör ki kimse yüzüğe 1 dirhem dahi
vermemiş. Genç adam üzgün bir şeklide Dhu Nun’un yanına geri dönmüş ve pazarda olanları anlatmış.
Bunun üzerine Dhu Nun ona şöyle demiş:
- Şimdi bir de kuyumcuya git ve yüzüğün değerinin aslında ne kadar olduğunu sor!
Genç adam kuyumcuya gitmiş. Kuyumcu böyle değerli bir yüzüğü nerden buldun diye sormuş ve yüzüğe tam 10 dinar ( altın
sikke) değer biçmiş. Genç adam şaşkınlık içinde Dhu Nun’un yanına geri dönmüş ve kuyumcuda olanları anlatmış.
Dhu Nun genç adama son olarak şu sözleri söylemiş:
- Senin sufiler hakkındaki bilgin pazardaki insanların bu yüzük hakkındaki bilgisi kadardır.
Hayatın akışında bilginiz olmadığı konularda dahi fikir yürütüp gerçek değerini bilmeden önyargılarla insanları yanlış
değerlendirebilirsiniz ya da siz ne kadar bilgili de olsanız cehaletin hakim olduğu bir toplulukta size hak ettiğiniz değer
verilmeyebilir.

YOLUNA TAŞ KOYMAK

Bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Bakalım ne
yapacaklar gelenler diye başlamış beklemeye…
Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelmişler. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp
saraya girmişler.Kayayı yoldan kaldırmak şöyle dursun, pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirmiş;
- Halkından bu kadar vergi alıyor, ama yolları temiz tutamıyor…
Sonunda bir köylü yolda görünmüş, saraya sebze ve meyve getiriyormuş. Sırtındaki küfeyi yere indirip iki eli ile kayaya
sarılmış ve zorlanarak itmeye başlamış. Sonunda kan ter içinde kayayı yolun kenarına çekmiş. Tam küfesini yeniden sırtına
almak üzereymiş ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu görmüş. Açmış ki bir de ne görsün, kese altın doluymuş.
Bir de kralın notu varmış içinde;
- Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir.
Hayat akarken karşımıza çıkan engellerden hep yakınırız da çözüm bulmak için daha az gayret gösteririz. Engellere takılıp
kalmak yerine onlara karşı çözüm bulmak yeni fırsatlar sunabilir.

ÇATLAK KOVA HİKAYESİ

Sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük kovayla su taşırmış. Kovalardan biri
çatlakmış. Sağlam olan kova her seferinde ırmaktan patronun evine ulaşan uzun yolu dolu olarak tamamlarken, çatlak
kova içine konan suyun sadece yarısını eve ulaştırabilirmiş. Bu durum iki yıl boyunca her gün böyle devam etmiş. Sucu her
seferinde patronunun evine sadece 1,5 kova su götürebilirmiş. Sağlam kova başarısından gurur duyarken, zavallı çatlak
kova görevinin sadece yarısını yerine getiriyor olmaktan dolayı utanç duyuyormuş.
İki yılın sonunda bir gün çatlak kova ırmağın kıyısında sucuya seslenmiş.
- Kendimden utanıyorum ve senden özür dilemek istiyorum.
Sucu sormuş;
- Neden utanç duyuyorsun?
Kova cevap vermiş;
- Çünkü iki yıldır çatlağımdan su sızdığı için taşıma görevimin sadece yarısını yerine getirebiliyorum.
Benim kusurumdan dolayı sen bu kadar çalışmana rağmen, emeklerinin tam karşılığını alamıyorsun.
Sucu şöyle demiş.
- Patronun evine dönerken yolun kenarındaki çiçekleri fark etmeni istiyorum.
Gerçekten de tepeyi tırmanırken çatlak kova patikanın bir yanındaki yabani çiçekleri ısıtan güneşi görmüş. Fakat yolun
sonunda yine suyunun yarısını kaybettiği için kendini kötü hissetmiş ve yine sucudan özür dilemiş.
Sucu kovaya sormuş.
- Yolun sadece senin tarafında çiçekler olduğunu ve diğer kovanın tarafında hiç çiçek olmadığını fark ettin mi?… Bunun
sebebi benim senin kusurunu bilmem ve ondan yararlanmamdır. Yolun senin tarafına çiçek tohumları ektim ve her gün biz
ırmaktan dönerken sen onları suladın. İki yıldır ben bu güzel çiçekleri toplayıp onlarla patronumun sofrasını süsleyebildim.
Sen böyle olmasaydın, o evinde bu güzellikleri yaşayamayacaktı.
Hayatın akışında eksikliklerinizi avantaja çevirebilirsiniz. Eksiklerinizden utanmak yerine size nasıl bir avantaj
sağlayabileceğini bulabilirsiniz.

Değerli Rotaryenler,
19 Ekim 2014 Pazar günü tüm Rotary, Rotaract, Interact 2420. Bölge ailesi halka açık Rotary Günü etkinliklerinde
buluşacak.
UluslararasıRotary Başkanı Gary C.K. Huang'ın da katılacağı etkinliğin ana amacı Rotary hizmetlerini toplumla
buluşturmak ve ailemizi genişletmek olacak.
Çeşitli sportif, kültürel faaliyetlerle ve hizmet projeleriyle zenginleştireceğimiz Rotary Günü'nün tanıtımında
kullanılacak olan sloganı belirlemek için slogan yarışmasına katılımınızı bekliyoruz.
Kazanan sloganın sahibine Lomography'den Diana F+ Chamonix model fotoğraf makinesi hediye edilecektir.
Rotary'i en çarpıcı ifadeyle ben anlatırım diyorsanız...
Yarışma Koşulları:
1) Yarışma, UR 2420. Bölge tarafından, Rotary Günü etkinliğinde ve tanıtımında kullanılacak sloganın
belirlenmesi için düzenlenmektedir.
2) Katılımcılar UR 2420. Bölge Rotary, Rotaract veya Interact Kulüplerinden birine üye veya aday üye
olmalıdırlar.
3) Kulüplerden katılacak yarışmacı sayısında bir kısıtlama yoktur. Aynı Kulüp birden fazla slogan ile katılabilir.
4) Katılımcılar #19EkimRotaryGunu #(KulübümünAdı) #(RotaryGünüSloganım) şeklinde Facebook ya da Twitter
üzerinden yarışmaya katılabilirler.
Örnek: #19EkimRotaryGunu #ZincirlikuyuRotaractKulübü #HerYerdeRotary
5) Slogan önerileri herhangi bir aşağılayıcı söz veya ima bulundurmayacak; ırkçılık, siyasi görüş veya argo
içermeyecektir.
6) UR 2420. Bölge Federasyonu, kazanan sloganı uygun gördüğü yerlerde uygun gördüğü süre ile kullanma
hakkına sahiptir.
7) Yarışmaya son katılım tarihi 12 Eylül 2014'tür. Kazanan slogan, 14 Eylül'de gerçekleşecek olan ''Kaynaşma
Günü''nde açıklanacaktır.
Rotaract Sevgi ve Saygılarımla,
Rtc. Çise Gencel
Bölge Rotaract Temsilcisi 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge

Değerli Rotary Ailem,
Gençlik Değişim, Rotaract, Interact, EKOS, Gençlik Forumu, RYLA ve HASALMUN konusunda merak ettiklerimizi
ilgili Komite Başkanlarından öğrenme imkanı bulacağımız Gençlik Hizmetleri toplantımız, misafirimiz olan uzun
dönem değişim öğrencilerinin de katılımıyla Fındıklı Rotary Kulübü’müzün organizasyonunda yapılacaktır.
Sizleri el ele vererek geleceğimiz gençlerimizin yolunu aydınlatmaya davet ediyoruz.
Rtn. Saygı ve Sevgilerimle,
Rtn. Selda Gerşon
Yeni Nesiller / Gençlik Guvernör Yardımcısı 2014-2015
Uluslararası Rotary 2420. Bölge
…………………………………………
Değerli Kulüp Başkanları,
Kulüp Gençlik Komitesi Başkanları,
Sevgili Rotary Ailem,.
UR Gençlik Programlarını,Bölgemizdeki tüm Rotaryenler, Rotaractlar, İnteractlar ile ailelerine ve yakınlarına
tanıtmak ve bu programlar hakkında farkındalığın artmasına katkıda bulunmak amacıyla Bölge Gençlik Komitesi
ile birlikte 28 Eylül Pazar Günü, LİV HOSPİTAL’ da Bölge Gençlik Semineri düzenliyoruz...
Özellikle kulübünüzün Gençlik Hizmet Komitesi Başkan ve üyeleri ile birlikte bütün üyelerinizi, eşlerini ve
çocuklarını, varsa Rotaract ve Interact kulüplerinizin üyelerini, ebeveynlerini, bursiyerlerinizi ve konuya ilgi duyan
dost ve yakınlarınızı bu toplantımızda aramızda görmekten mutluluk duyacağız..
Seminerde Rotary’nin Gençlere yönelik programları hakkında kısa ve öz bilgiler sunulacaktır..
Rtn. Saygı ve Sevgilerimle,.
Rtn. Suat H. Arslan
Başkan 2014-2015
Fındıklı Rotary Kulübü
Tarih : 28 Eylül Pazar
Yer : Liv Hospital, / Ulus B1 Konferans Salonu.
Program.
09.30..... Buluşma
10.00...... Gençlik Forumu
10.15.......RYLA
10.30.......EKOS
10.45.......Ara, çay-kahve
11.00.......Rotaract
11.25.......Interact
11.50.......Ara, çay-kahve
12.00 HASALMUN
12.15 Gençlik Değişim
12.55.......Soru cevap
13.15 Kapanış-Teşekkür

Sevgili Rotaryenler,
Maçka Rotary Kulübü olarak Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Uzmanı METİN HARA ile bir seminer düzenlemekteyiz.
Hızla akan zaman içerisinde aile, iş hayatı ve kişisel rutinlerimiz arasında sıkışıp kalarak stresle baş etmeye
çalışıyoruz.
Değişim ve dönüşümü yakalamayı ve artık kendine vakit ayırmayı isteyen, hatta buna ihtiyacı olmadığını düşünen
herkesi seminerimize bekliyoruz.
Bu seminerinde uzun süredir kendi içine olan yolculuğu devam eden, yıllar içinde tamamlayıcı tıp diye
adlandırdığı birçok enerji tekniğini modern tıp bilgisiyle sentezleyip etkin tedavi ekolünü benimseyen METİN
HARA, sevginin gücü ile neler yapabileceğini bilimsel ve uygulamalı olarak bizlerle paylaşacak.
METİN HARA’nın, genç yaşına rağmen 20 yıllık birikimini aktardığı “Aşkın İstilası YOL” adlı serinin ilk kitabı uzun
süre çok satanlar listesinde 1. sırada yer almıştır. Yazılı ve görsel basında adına sıkça rastlayacağınız METİN
HARA, insanlığın aydınlanmasını hedefleyen İNSANA GÜVEN projesini başlatıp kurumsal olarak çalışmalarına
devam etmektedir.

27 Kasım Perşembe günü, 19:30-22:00 saatleri arasında İSTANBUL MASLAK SHERATON OTEL Terra
Salonu’nda düzenlenecek seminer sonrası imzalı kitap hediye edilecektir.
Rtn. Mehtap Kurbanzade
Başkan 2014-2015
Maçka Rotary Kulübü
LCV
Rtn.Begüm Cüher
0532 6038008
begumakcal@yahoo.com
Rtn.Rafi Döker
0533 2782879
rafidoker@gmail.com
Not: Katılım 120 kişi ile sınırlıdır.
Ücret: 200 TL
ENGİN ÖZDEN
TEB / Ataköy Şubesi
TR 17 0003 2000 0000 0020 3832 92

09.Eylül.2014 Guvernör ziyareti toplantımızdan görüntüler.

