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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Geçtiğimiz hafta önemli bir etkinlik “Rotary Day” etkinliği İstanbul’da gerçekleştirildi. Büyük bir
katılımın olduğu ve Uluslarası Rotary Başkanı Gary Huang’ın da katıldığı bu etkinlikte Edirne Rotary
Kulübü’nü eşim Özlem hanımla birlikte temsil ettik. 100.000 kitap toplama kampanyasını çok kısa
sürede 1250 kitap katkı sağlayarak ve bizzat orada tasnifine ve kolilenmelerine yardım ederek
destekledik. Ayrıca daha önce duyurduğum Rotary – Unicef okulu olarak projelendirilen Karaağaç
Ortaokulu ile ilgili olarak, Komite başkanı Rtn Yıldız ÖZALP ile birlikte, bölgemizden sağlanabilecek
bağışlar konusunda verimli bir stand aktivitesi gerçekleştirdik. Sonuç olarak büyük ve coşkulu bir
organizasyondu, Guvernörümüz Müfit ÜLKE’ye teşekkür ediyoruz.
Bildiğiniz gibi 25 Ekim Cumartesi akşamı 1. Grup kulüpleri (Edirne, Çorlu, Çerkezköy, Silivri,
Bahçeşehir) kaynaşma toplantısına ev sahipliği yapıyoruz. Eşli katılacağımız bu toplantıda, Edirne
Rotary Kulübüne yakışır bir katılımla, Rotaryen dostlarımızı en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz.
Önümüzdeki Salı akşamı toplantısı gerçekleştireceğimiz bu ortak toplantı nedeniyle yapılmayacaktır.
Edirne Rotary Kulübü olarak Burslarla ilgili komitemiz çalışmalarını sürdürmekte, başvuruları
değerlendirmektedir. Hem burslara, hem de eğitime ve yetebildiğimiz oranda eğitim kurumları
ihtiyaçlarına destek vermek niyetindeyiz. Bunları sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
“Rotary Day” etkinliği fotoğrafları 5. sayfamızda
Bültenimiz_6 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Orkun BÖLENLER – Reşat AYAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Emre ALP – Gürkan KÖMÜRCÜ – İsmail GÜMÜŞDERE
İsmet AÇIKGÖZ – Mehmet EREN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

52.63

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

25 EKİM İsmail GÜMÜŞDERE

Doğum Günü

26 EKİM Yasemin BİLGİ

Doğum Günü

KUTLARIZ…

Önümüzdeki hafta toplantımız: 25.Ekim.2014 Cumartesi Salı saat 20.oo de ÇINAR RESTAURAN da
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Bülten irtibat : Faruk ETKER

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

Ziya Paşa
Vali Ziya Paşa, (d. 1825 İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880 Adana). Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi
"Abdülhamid Ziyaeddin" dir.

•
•

İdrak-i maâlî bu küçük akla gerekmez. Zira bu terâzi o kadar sıkleti çekmez.
Her şahs-ı harîmi Hak'a mahrem mi sanırsın. Her tac giyen çulsuzu Edhem mi sanırsın.
Dehri arasan binde bir âdem bulamazsın. Adem görünen harları âdem mi sanırsın.
Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
Sadık görünür kısvede erbab-i hiyanet. Murşîd sanılır vehlede eshab-i delalet.
Pek rengine aldanma felek eski felektir. Zîrâ feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir.
Allah'a sığın şahs-ı halimin gazabından. Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm. Şîrin dahi kasd etmesi câna gülerektir.
Bed-asla necabet mi verir hiç uniforma. Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir.
Bed-maye olan anlaşılır meclis-i meyde. İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir.
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr. Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
Milyonla çalan mesned-i izzette ser-efrâz. Birkaç kuruşu mürtekibin câyi kürektir.
Sirkat çoğalıp lâfz-ı sadakat modalandı. Nâmus tamâm oldu hamiyyet yeni çıktı.
Sâdıkları tahkîr ile red kaaide oldu. Hırsızlara ikram ü inayet yeni çıktı.
Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi. Hainlere ammâ ki riâyet yeni çıktı
İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakki; Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı.
Vefasızın meclisinde bade içilmez.
Zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım; Gördüğüm yetimleri babalık yaptım.
Kalkın ey Fellah-ı Vatan dediler, kalktık; Herkes oturdu biz ayakta kaldık
o Fellah-ı Vatan:Vatan-ı kurtarıcılar
Bi-baht olanın bâğına bir katresi düşmez; Bârân yerine dürr-ü güher yağsa semâdan.
Afv ile mübeşşer midir eshâb-ı meratib;Kânun-i cezâ âcize mi hâs demektir

•
•
•
•
•
•

En ummadığın keşf eder esrar-ı derunun / Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir / Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
İnsana sadakat yakışır görse de ikrah / Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah
İncinmemek istersen eğer mülk-i fenada / Bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et
Zulm İle âbâd olanın, âhiri berbâd olur.
Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar / Rencide olur dide-i huffaş ziyadan.
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TÜRKİYE TARİHİNİN İLKLERİ
•

Türkiye’nin ilk metrosu İstanbul’da, 1874 yılında kuruldu. 1867 yılında İstanbul’a gezmeye gelen Henri
Gavan adlı bir Fransız mühendis, Karaköy’le Beyoğlu’nu birleştiren ilk metro hattını yani “Tünel”i yaptı. O
zamanki parayla 170 bin İngiliz lirasına çıkan “Tünel”, daha sonra İstanbul Belediyesi tarafından satın
alındı.

•

Türkiye’de ilk otomobil yapımı 1959 yılında gerçekleşti ve Anadol markasıyla 1966 yılında satılıp
kullanılmaya başlandı. Bundan önce ise ‘Devrim’ adlı bir otomobil, Eskişehir’de üretildi ancak
denendikten sonra seri üretiminden vazgeçildi.

•
•

Gecekondular, Türkiye’de ilk kez 1945 yılında görüldü.
İlk şeker fabrikası’nda 1926 yılında ilk kez şeker üretildi. O zamana kadar şeker pancarının ne olduğu
dahi bilinmiyordu
İlk renkli filmi 1953’te Halıcı Kız adıyla Muhsin Ertuğrul çekti.
Türkiye’de ilk nüfus cüzdanı 1863-64’te yapılan sayımdan sonra verildi.

•
•
•

13 Mayıs 1971′de Trt’de ilk kez uzun bir yayın yapıldı. Bu programı Halit Kıvanç ve Fecri Ebcioğlu
sundu.

•
•
•

İlk yerli filmimiz 1914’te Fuat Uzkınay tarafından çekilen “Ayestefenos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı”ydı.
Türkiye’de ilk çamaşır makinesi 1960 yılında üretildi.
Yıl 1992. Türkiye’deki ilk cep telefonu görüşmesi bir cep telefonu operatörünün açılışında dönemin
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakanı Tansu Çiller arasında yapıldı.
Ülkemizde ilk çikolata fabrikası 1924 yılında İstanbul’da çalışmaya başladı. Avrupa’ya ilk kez İspanyollar
aracılığıyla giren çikolata, fabrika kurulmadan önce Türkiye’ye dışarıdan gelirdi
Türkiye’ dolmuşçuluk ilk kez İstanbul’da 1940′ta başladı. II. Dünya Savaşı sırasında dışarıdan taşıt
alınamayınca İstanbul şoförleri ‘dolmuş’ yoluyla yolcu taşıyordu.de
Türkiye’deki ilk web sitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 1992 yılında oluşturulmuştur.
Türkiye’de kredi kartı kullanımına Aralık 1991′de başlandı
Türkiye’de havayolu ulaşımı 1933 yılında başladı
İlk Türk demiri 10 Eylül 1939′da Kardemir Karabük Demir Çelik İşletmesi tarafından üretildi. Dökülen ilk
demir 10 kilogramlık bir hatıra paketiydi.
1868’den beri çevre temizlik vergisi veriyoruz.
Türkiye’de ilk devalüasyon (paranın değer kaybı) olayı, 7 Eylül 1946 yılında yaşandı.

•
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EVET İŞTE ANNELERİN BIZE BENZETTİGİ EŞŞEK SIPASI BU Bazen ne düşündüğünü bilmeden uzaklara dalarsın öylece..

İŞTE EİNSTEİN’DAN 10 HAYAT DERSİ...
Albert Einstein çoğu insan tarafından dahi olarak görülür. Şu ana kadar yaşamış en etkili bilim insanı olmanın yanında
teorik fizikçi, filozof ve yazardı. Bilime birçok katkı sağlamış Einstein’ın başarı sırlarını merak ediyor musunuz?
1. Merakınızın peşinden gidin
"Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım."
Sizin merakınızı çeken nedir? Neyi en çok merak ediyorsunuz? Benim merak ettiğim neden bazı insanların başarılı olup
bazılarının olamadığıdır. Bu yüzden yıllarca başarı üzerine çalıştım. Merakınızın peşinden giderseniz başarıya ulaşırsınız
2. Azim paha biçilmezdir
"Çok zeki olduğumdan değil, sorunlarla uğraşmaktan vazgeçmediğimden başarıyorum."
Belirlediğiniz yolun sonuna ulaşacak kadar sabırlı mısınız? Posta pullarının gideceği yere varasıya kadar mektuba yapışıp
kalmasından ötürü çok değerli olduğu söylenir. Posta pulu gibi olun ve başladığınız işi bitirin.
3. Bugüne odaklanın
" Güzel bir kızı öperken düzgün araba kullanan birisi, öpücüğe hak ettiği dikkati vermiyor demektir."
İki atı aynı anda süremezsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız. Şimdiye odaklanın ve bütün enerjinizi
şu anda yaptığınız işe verin.
4. Hayal gücü güç verir
"Hayal gücü her şeydir. Sizi bekleyen güzelliklerin önizlemesi gibidir. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."
Hayal gücünüz geleceğinizi belirler. Einstein şöyle der: ‘Zekanın gerçek göstergesi hayal gücüdür, bilgi değil’. Bu yüzden
hayal gücünüzün hantallaşmasına izin vermeyin.
5. Hata yapın
"Hiç hata yapmamış bir insan yeni bir şey denememiş demektir."
Hata yapmaktan korkmayın. Eğer nasıl okuyacağınızı bilirseniz hatalar sizi daha iyi bir konuma getirebilir. Başarılı olmak
istiyorsanız yaptığınız hataları üçe katlayın.
6. Anı yaşayın
"Ben geleceği hiç düşünmem, ne de olsa gelecektir."
Geleceği ayarlamanın tek yolu olabilindiğiniz kadar şimdide olmaktır. Şu anda dünü ya da yarını değiştiremezsiniz. Önemli
olan tek an şimdidir.
7. Değer yaratın
" Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın."
Zamanınızı başarılı olmak için harcamayın, değerler yaratın. Eğer değerli olursanız başarı kendiliğinden gelecektir.
8. Farklı sonuçlar beklemeyin
"Delilik: Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek."
Her gün aynı rutinde yaşayarak farklı görünmeyi bekleyemezsiniz. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız kendinizi
değiştirmelisiniz.
9. Bilgi deneyimden gelir
" Bilgi malumat değildir. Bilmenin tek yolu deneyimlemektir."
Bir konuyu tartışabilirsiniz ama bu size sadece felsefi bir anlayış kazandırır. Bir konuyu bilmek istiyorsanız onu
deneyimlemelisiniz.
10. Kuralları öğrenin, daha iyi oynayın
" Oyunun kurallarını öğrenmek zorundasınız. Böylece herkesten iyi oynayabilirsiniz."
Yapmanız gereken iki şey var. Birincisi oynadığınız oyunun kurallarını öğrenmek. İkincisi ise oyunu herkesten iyi oynamayı
istemek. Bu iki şeyi yaparsanız başarı sizinle olur!

“Rotary Day” etkinliği

1857.Toplantı görüntüleri

Kız tarafı üzüntüden,kendini çorbaya verdi.
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GELİN

