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Sevgili Rotary Ailem,
Dünya Ba kan z K.R. Ravindran’ n tan yla “World Class – Dünya S
ba yoruz. Bölgemize ve Türk Rotary’sine hay rl olmas diliyoruz.

” olarak 2015-2016 dönemine

Bölge Görevlilerimiz ve Ba kanlar z ile çok çal k, iyi haz rland k, çal yoruz ve çal aca z. Sizlere
bugünden itibaren 366 gün boyunca dürüst, s cak, sevgi dolu, sayg dolu bir Bölge sözü veriyoruz
Ba ta Çocuk Felci olmak üzere Uluslararas Rotary’nin genel hedeflerine sad k olarak yola ç yoruz. Bu
hedefler içinde Bölgemiz için en büyük önemi “Üyelik” ta yor. Gerçek bir seferberlik ruhu ile hareket edip
nitelikli üye say
art rmam z gerekiyor. Bunun için her kulüp kendi artlar na göre kendi stratejisini kuracak
ve uygulayacakt r. Paralel ikinci hedefimiz “Rotary’nin yaz ve yaz olmayan kurallar na geri dönü tür.”
Aylin ve ben ve Bölge ekibimiz sa
edildi i bir dönem diliyouz.
Selam ve sevgilerimizle,

kl , huzurlu, dostluklarla bezenmi ve hizmetlerimizin dünyaya arma an

Mehmet S. Görkey
Dönem Guvernörü

BÜLTEN ED TÖRÜNÜN NOTU: Yaz tatilinde olan bültenimiz bir ay n ard ndan tekrar yay nlanmaya ba yor.Düzenli olarak her
hafta sizlere ula maya çal aca z.250 adet olan eski bülten adreslerimize bu dönem 100 adres daha eklendi.Bültenimizin
ula mas istemeyen dostlar z bir e-mail ile uyar rlarsa iyi olur.Bültenimize internet adresindende ula abilirsiniz.
11 A ustos taki Guvernör ziyareti program ayr ca sizlere ula
lacakt r. ( Yemek saat 20.oo de H lly Otelde olacakt r.)
Bültenimiz_4 sayfad r
29.Aral k 2014 itibar yla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktad r.
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Erdal ATAÖZDEN

2.Grup Guvernör Yard mc

:

Ahmet ÇEL K – Gürkan KÖMÜRCÜ – Halil ALTU

– Kaan UZUNCA

smet AÇIKGÖZ – Oktay ALEMDAR – Re at AYAN – Tar k ETKER
DEVAM DURUMU
MUTLU GÜNLER

Z

:

% 60.oo

:

05 A USTOS Cevat GÜLER

Do um Günü

08 A USTOS Tamer BORAL

Do um Günü

08 A USTOS Esra-Serdar KÜÇÜKSARILAR

Evlilik Y ldönümü

Önümüzdeki hafta toplant
Ba kan : Demirkan ÇA LAYAN
Gel.D.B : Ahmet ÇEL K
Bülten irtibat : Faruk ETKER

10 A USTOS Mine KARAKU

Do um Günü

10 A USTOS Can UZUNCA

Do um Günü

10 A USTOS Duru UZUNCA

Do um Günü

KUTLARIZ…….

z: 11.A ustos.2015 Sal saat 20.oo de Guvernör ziyareti var.

Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Geç.D.B. : Cengiz TU LU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

1919 y

idi. stanbul ba tan a

ngilizlerin i gali alt ndayd . Liseyi yeni bitirmi tim.

Güzel bir k zd m. Dünür gelmeye ba lad lar.
Biri avukatm . Gösterdiler uzaktan, boylu poslu yak kl bir delikanl yd , be endim. Ni anland k.
Ni anl
seviyordum.
Mutlu bir yuva kurmak hevesi ile lamba
n alt nda sabahlara kadar oyalar örüyor, çeyizler
haz rl yordum.
Ama çok geçmedi ki mahallede bir dedikodu yay ld .
(Ay e’nin ni anl avukat de ilmi , ipsizin biriymi , üstelik cami önlerinden tabut ta yarak karn
doyuruyormu ) dediler. Alt üst oldum. Babam götürdü, uzaktan izledik, gerçekten de tabut
ta yordu…Y ld m. Ni an at p, ayr ld k.
Aradan 5 y l geçti. Evlenmi tim, Bir de çocu um olmu tu.
1924 y yd . Art k ülkemiz özgürdü.
Bir gün Beyo lu’nda rastlad m ona. O lum yan mdayd .
Beni görünce titredi, ceketini dü meledi.
Sayg göstererek durdu önümde.
Vaktiniz varsa size bir çay ikram etmek isterim, dedi.
Olur, dedim. Bir büroya girdik.
Buras bir avukatl k bürosuydu ve kap da ad yaz yordu.
çerde yard mc lar çal yordu.
Siz gerçekten avukat m
z, dedim. Evet, dedi.
Peki, avukats z da neden cami önlerinden tabut ta yordunuz, diye sordum. Durdu, ba öne e ildi.
Beni affedin,dedi. stanbul i gal alt ndayd ,
Her taraf ngiliz askeri kayn yordu.
Her eyi didik didik ar yorlard .
Biz de Anadoluya ,Milli kuvvetlere ancak,cenaze süsü vererek tabutlarla silah kaç yorduk.
Bu ülke için hayati bir i ti.
Bunu size bile söyleyemezdim...
BU VATANI CANLARINI VE A KLARINI FEDA EDEB LENLERE BORÇLUYUZ.
Mehmet SAVA

n katk

ile

Bir dost ve a abeyin ard ndan
Sevgili dostlar m,
22 Nisan sal günü gazetelerdeki vefat ilanlar sayfas nda Hasan Yelmenle ilgili ilan belki gözlerinize
çarpm
r. Ben kendisini 1987 y nda rotary camias nda tan m. 27 y l süren bir dostlu umuz oldu.Bir
abeyim olarak çok sevdim.Gazetelerin magazin sayfalar nda hiçbir zaman görünmeyen bu erdemli ki iyi
sizlere tan tmak istiyorum.
Dericilerin duayeni ve Derimodun kurucu orta olan Hasan Yelmen 1923 y nda Üsküpte do du.Babas
1936 y nda stanbul’a göç edince Kazl çe mede bir tabakhane kiralayarak deri i ine ba lad .Kendisi ise
Pertevniyal lisesinin ard ndan .Ü. Fen fak. Kimya yüksek mühendisi olarak 1945 de mezun oldu.
Türkiye’de ilk kromlu giysilik deri üretimini ba latan ki idir. stanbul sanayi odas n kurulmas na öncülük
etti ve
1962 ve 1963 y llar nda Meclis ba kanl görevinde bulunda.Devlet planlama te kilat nda deri gurubu
ba kanl yapt . 1972 y nda kurdu u Kazl deri A. . ile Amerika’ya giysi ihracat na ba lad .1974 y nda
Pendik dericilik ara rma ve e itim enstitüsünün kurulmas n sa lad ve burada 24 y l hocal k yapt .
stanbul üniversitesiyle i birli i yaparak,Dericilik yüksek okulunu kurdu ve 14 y l ö retim görevlisi olarak
hizmet verdi.
1974 y nda ye eni Ümit Zaim ile Derimodu kurdu. Kazl çe medeki sat ma azas n en üst kat herkez
daha çok mal te hir edip para kazanay m derken,o resim ve foto raf sanatç lar na sergi alan olarak
tahsis etti.Deri sanayicilerinin DER adl dergisinde makaleler yazd ve bunlar Kazl çe mede 50 y l adl
iki ciltlik kitab nda toplad .
2005 y nda "Türk dericili i 2400 ya nda" isimli 320 sayfal k bir kitab 82 ya nda yazd . Bu kitapta
deri i leme sanat n M.Ö. y llarda orta Asya da ya ayan Türkler taraf ndan ilk defa ba lat ld
anlat lmaktad r.
Son olarak kendi ad na Tuzlada Dericilik Meslek Lisesi okulunu yapt ve Milli e itim Bakanl na devretti.
Seksenin üzerindeki ya na ra men bu okulun yap
izlemek için haftan n belirli günlerinde Florya’daki
evinden Tuzlaya arabayla gidip geldi.Gazetelerin magazin sayfalar nda görünmek için üstüne para bile
verip, araba koleksiyonlar ve e leri d ndaki han mlarla poz veren görgüsüzler ile hiçbir reklam
yapmadan
kimyasal tabaklama sistemiyle Türk dericili ine ça atlatan,binlerce ö renci yeti tiren,okullar yapan
sanatkarlara i yerinin salonlar veren bu ki inin ard ndan yine bas
zda herhangi bir yaz
göremeyece iniz için,ben kendisine rahmet dilemeyi bu yaz ile yerine getiriyorum.
Tekrar Allah rahmet eylesin.
Sait Uzgören
Not:Bu yaz tüm dostlar ma yazarken kendisini tan yanlara da bilgi tazeleme amac yla gönderdim.En
az ndan bir Fatiha okurlar diye dü ündüm.
Örsçelik Balkan

Mehmet SAVA

Tayyip YILMAZ

n katk

1972

ile

Cumhuriyet gazetesinden:
20. ölüm y ldönümünde Aziz Nesin'in unutulmayan sözleri
Bir gün bu ülkenin ba ucuna bir not yana na da bir öpücük kondurup gidece im. Çok tatl
uyuyordun uyand rmaya k yamad m diyece im.
Bahse girerim yar n bir yobaz ç p, tuvalete gitmek günah diye fetva verse, tuvalete gitmeyecek
ve alt na yapacak o kadar öküz var ki bu ülkede.
Hayat m süresince boyum kadar kitap yazdim ama beni sevmeyenler buna da mazeret bulup 'onun
zaten boyu k sayd ' diyebilirler.
Korkmuyorum diyenler, ya ba kalar na yalan söylüyorlar, ya kendilerine yalan söyleyip kendilerini
kand yorlar ya da bilmeyerek insan olmad klar söylüyorlar.
"Alevi de ilsin ki sana ne oluyor ?'' dedi, ''insan de ilsin ki ,sana nas l anlatay m'' dedim
nsan yaln zca söylediklerinden de il, sustuklar ndan da sorumludur.
Hayalim; küçük bir çocu a ‘ne kadar seviyorsun' dedi inde, aç p elini iki yana ‘ te bu kadar'
derken ki o masum sevgiyi bulmakt .
Bana dokunmayan y lan bin y l ya as n, diyerek ya att
z y lanlar n bir sonraki hedefi siz
olursunuz.
Türk erke inin dünyan n en k skanç erkeklerinden biri olmas n sebebi; sevgililerine de il,
kendilerine güvenmediklerindendir.
Türk milletinin yüzde 60' aptald r.
Rüzgar n iddeti ne olursa olsun, mart sevdi i denizden asla vazgeçmez.
Bir bok bilmiyorsun, i in kötüsü bir bok bilmedi ini de, bilmiyorsun.
in zoruna gideceksin. Her zaman zoru dene. Zoru yapamasan bile, zoru yapmaya çal arak hiç
olmazsa kolay yapars n.
En güzel iir matematiktir. Yeryüzünde imdiye kadar “ ki kere iki dört eder”den daha güzel bir
dize yaz lmam
r san m
Belki s ca sar labilece imiz bir sevgilimiz olmad , belki yaln z. Ama bilinsin ki, adam gibi
sevdi imizdendir yaln zl
z.

KURT YÜRÜYÜ Ü !
Önde sürünün en zay f, hasta 3 kurdu gider. Pusuda ilk onlar ölecekler! Di er görevleri de arkadan gelenler
için karda ilk yolu onlar açarlar.
Ard ndan en tecrübeli 5 sava
kurt gider.
Ortada 11 “di i kurt” korunma düzeninde yürürler. Di ileri, sürünün arkas ndan sorumlu 5 deneyimli sava
kurt izler.
En arkada sürüden mesafeli olarak yürüyen ise sürünün lideridir…...

