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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplant zda Sarayiçi A akö kü’nde biraraya geldik. Bu güzel ve anlaml toplant da devir teslim
törenimizi gerçekle tirdik. Samimi bir ortamda, dostlar zla, de erli misafirlerimizle birlikte olman n keyfini
ya ad k. Guvernörümüz Müfit ÜLKE ve e i Sema, 1.Grup kulüplerden sorumlu Guvernör yard mc Ali
DO AN ve e i Seçil, Gl. Dönem 2. Grup kulüplerden sorumlu Guvernör yard mc Erdal ATAÖZDEN ve e i
Ebru ve Mimarsinan ve Çorlu Yüzüncü Y l Rotary kulüp ba kanlar da toplant
onurland rd .
Toplant da bir y l boyunca yapt
z faaliyetlere de indim, kulübümüzün a rl kl olarak burslar, e itime ve
itim kurumlar na katk lar ndan bahsettim. Yönetim kurulu üyeleri ve kulüp üyelerimize katk lar nedeniyle
sertifikalar sundum, e lere te ekkür ettim. Ve son olarak e im Özlem’e ve o lum Onat’a bir y l boyunca
süren destek ve anlay lar için te ekkür ettim.
Sonras nda devir teslim törenine geçtik. Yeni ba kan tebrik ederken, insanl a-bar a-dostlu a ili kin hizmet
çal malar nda ba ar lar ve kolayl klar diledim. Bir dönem boyunca büyük bir onur ile ta
oldu um
ba kanl k kolyesini büyük bir mutluluk ile GLD ba kan ’na devrettim, ba kanl k rozetini takt m. Hem
Guvernörümüz Müfit ÜLKE hem de Guvernör yard mc z Ali DO AN yapt klar konu malar nda, Edirne
Rotary Kulübü ve ahs m nezdinde faaliyetlerimize ili kin takdirlerini belirttiler. Hediye ald k, hediye verdik, çok
memnun olduk. Gecenin bir sürprizi de kulübümüzün Uluslaras Rotary Ba kan Garry Huang taraf ndan
ba kanl k takdir sertifikas ile ödüllendirilmesi oldu.
Bu toplant gerçekle tirdi imiz gün bir etkinli imiz daha oldu. Balkan Psikiyatri Hastanesinde hastalar n
ra saatlerini geçirdikleri odan n mobilya de imi ve düzenlenmesi ad na yap lan aç
törenini
Guvernörümüz ile birlikte gerçekle tirdik.
Hepinize sa kl ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile k saç n”.
Rotaryen sayg ve sevgilerimle.

Cengiz TU LU

2014 – 2015 Dönem Ba kan
Bültenimiz_6 sayfad r
29.Aral k 2014 itibar yla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktad r.

MAZERETL ÜYELER
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ARAMIZDA GÖREMED KLER
DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER
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:

Re at AYAN – Tar k ETKER

:

Cevat GÜLER – smail GÜMÜ DERE - Oktay ALEMDAR – Orkun BÖLENLER

:

73.50

:

06 HAZ RAN Beyhan AÇIKGÖZ

Do um Günü

07 HAZ RAN lkay-Kaan UZUNCA

Evlilik Y ldönümü

11.HAZ RAN Arma an AYAN

Do um Günü

12 HAZ RAN Emre ÜLKÜMEN

Do um Günü

14 HAZ RAN Ekin ALP

Do um Günü

14 HAZ RAN Emine Ay enur ÇA LAYAN Do um Günü
15 HAZ RAN Emre ALP

Do um Günü

15 HAZ RAN Didem BORAL ALTIERLER Do um Günü
Önümüzdeki hafta toplant
Ba kan : Cengiz TU LU
Üye
: Muzaffer MEM
Bülten irtibat : Faruk ETKER

KUTLARIZ…..

z: 09.Haziran.2015 Sal saat 20.oo de Rotary Evinde

Sekreter +Gel.D.B.: Demirkan ÇA LAYAN
Sayman : smail B LG
Geç.D.B. : Halil ALTU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Türkiye’nin ilk y llar nda iz b rakan Mimar Kemaleddin ve 25 güzide eseri
Mimar Ahmed Kemaleddin, hem Osmanl son döneminde hem yeni kurulan cumhuriyetin ilk y llar nda
çal malar yla tan nan bir mimar.
1870 y nda Kad köy’ün Ac badem semtinde do up, 1927 de Ankara Ulus’ta hayata veda etmi tir.
1.Milli Mimarl k Ak ’n n en önemli temsilcilerindendir.
Mühendisli e duydu u ilgi sebebiyle Hendese-i Mülkiye Mektebi’ne kaydoldu. (Günümüzde stanbul
Teknik Üniversitesi)
1908 de Osmanl Mimar ve Mühendis Cemiyeti’ni kurdu.
2009 y nda tedavüle giren Yeni 20 Türk Liras üzerinde resmi bulunmaktad r.
Günümüze ula an birçok mimari eseri bulunmaktad r.
“Zavall stanbul!…Son dü
devrinde imar ad alt nda ne cahilane, ne zalimane y ma
rad …Üçüncü Selim´den sonra, eski Türk sanat n incelik ve temizlikle milli ruh do uran eserleri
takdir edilmedi; bat tesiri alt nda bat n bak aç yla kabala ma ba lad … As rlar içinde geli e
geli e yüzey süslemesinin en k ymetli eserlerini üretmi olan koca bir sanat birikimi çirkin görülmeye
ba land ve neticede milli sanat
yitirdik. Ziyan ettik, koruyamad k…Bat n seri imâlatç lar
kar nlar
irdiler ama akl z ba
za gelmedi…Hatta onlar n memleketimize döktü ü ruhsuz tek
tip yap lar gözümüze güzel görünmeye ba lad . Sonuçta bu surette iktidars z ve cahil halde kald k…”
Mimar Kemaleddin
1. Filibe Tren Gar

2. Çapa Anadolu Ö retmen Lisesi

3. Çaml ca K z Lisesi
fat Ilgaz’ n ölümsüz eseri, “Hababam S
4. emsi Pa a lkokulu

” serisi bu binada çekilmi tir.

Üsküdar, Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesinde bulunan Ayazma Camii yan ndad r. Halen Okul olarak
kullan yor.
5. Re adiye Mektebi
Osmanl Padi ahlar ndan Sultan Mehmet Re ad’ n iste i üzerine yapt lm r. Sultan Re ad’ n
türbesi yan nda bulunur. imdiki ad Eyüp Anadolu Lisesidir.
6. Ankara Evkaf Apartman

Günümüzde Ankara Devlet Tiyatrosu’nun merkezidir. Orhan Veli Kan k ve Ahmet Hamdi Tanp nar bir
dönem bu binada kalm r.

7. Sultan Re ad Türbesi
Türbe Eyüp’te bulunmaktad r. Giri kap Haliç’e bakmaktad r.
8. Hüsnü Pa a Türbesi
9. Tayyare Apartmanlar (Harikzedegân Apartmanlar )

Günümüzde otel olarak hizmet veren bina Laleli’de bulunmaktad r.
10. Bostanc Camii

Resmi ad Bostanc Kulo lu Camiidir. Yan na bir de okul in a edilmi tir. Okul, günümüzde Halk
itim Merkezi olarak kullan lmaktad r.
11. Bebek Camii
Resmi ad Humayun-u Abad Camiidir. 1913 te tamamlanm r.
12. Gazi E itim Enstitüsü (Gazi E itim Fakültesi)

Türkiye’nin lk Y llar nda z B rakan Mimar Kemaleddin ve 25 Güzide Eseri
Orta Muallim Mektebi olarak kurulan okul günümüzde Gazi Üniversitesi’ne ba
13. Gazi Osman Pa a Türbesi

r.

Plevne Kahraman Gazi Osman Pa a bu türbede yatmaktad r.
14. Ahmet Cevat Pa a Türbesi
15. Beyo lu Kamer Hatun Camii
Türkiye’nin lk Y llar nda z B rakan Mimar Kemaleddin ve 25 Güzide Eseri
Arkadan Görünü . Mimar Kemallettin’in in a etti i 4 camiden biridir.
16. TCDD Genel Müdürlük Binas

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar genel müdürlük binas olarak in a edilen bina günümüzde de
ayn amaçla kullan lmaktad r.
17. Ye ilköy Mecidiye Camii
Caminin in aat na Sultan Re at döneminde ba lanm , Cumhuriyet’in ilk y llar nda bitirilmi tir.
18. Mahmut evket Pa a Türbesi

19. Edirne Gar
Günümüzde Trakya Üniversitesi taraf ndan Rektörlük binas olarak kullan lmaktad r.
20. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi
21. Ankara Palas Konukevi

Mimar Vedat Tek’le beraber yapt tasar mlardand r. Halen devlet konukevi olarak hizmet
vermektedir.
22. Birinci Vak f Han
Türkiye’nin lk Y llar nda z B rakan Mimar Kemaleddin ve 25 Güzide Eseri
Mimar Kemaleddin taraf ndan tasarlanan 4 Vak f Han binas ndan ilkidir. Zemin kat günümüzde özel
bir banka taraf ndan kullan lmaktad r. Sirkeci’de yer al r.
23. kinci Vak f Han

24. Üçüncü Vak f Han
Beyo lu Çukurcuma’da yer alan bina günümüzde butik otel olarak kullan lmaktad r.
25. Dördüncü Vak f Han (Sirkeci)

Sirkeci’de yer alan bina günümüzde “Legacy Ottoman” ismiyle otel olarak kullan lmaktad r. Çat da
bulunan pencereler son dönemde yap lan restorasyon esnas nda eklenmi tir.
Serap ETKER’in katk

ile

