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M.Sabri GÖRKEY (2420.Böl.Guv.)
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Bülten No: 1502

Erdal ATAÖZDEN (2.grup .Guv.Yrd.)

Kurulu : Mart 1977

Charter : Mart 1980

20.Ekim.2015 tarihli mutat toplant
Çimenta Trakya Çimento Fabrikas nda smail GÜMÜ DERE ‘nin ev
sahipli inde yeri ziyareti olarak yapt k.
Eski bilgilerimizi tazelemenin yan nda,çimento imalat hakk nda pek çok yeni bilgilerde ö rendik. Dostumuz
smail Gümü dereye bu ev sahipli i için çok te ekkür ediyoruz.

18.Ekim Pazar günü Edirne Yahudi Havras nda “Türk
Musikisinde Yahudi Bestekar Eserleri konseri” ne
kulüp olarak kat ld k.Halil ERSEVEN’in solist olarak
kat ld konser tek kelime ile harikayd .

Lalapa a ATATÜRK lkokuluna 300 kg. temizlik malzemesi hediye ettik. Çocuklara hijyen katk
n yan nda iki
ilkokulda daha içme suyu ar tma tesisi kurma çal malar nada ba lad k.Foto raflar son sayfam zda
görebilirsiniz.
Bültenimiz_6 sayfad r
30.Haziran 2015 itibar yla Dünyada 1.235.536 Rotaryen ve 35.109 kulüp bulunmaktad r.
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29 EK M Zeynep SEZER Do um Günü

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

KUTLARIZ…

z: 27.Ekim.2015 Sal Saat 20.oo de Hilly Otelde

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

Yurtd

ndan Türkiye'ye Gelince Fark Etti imiz, çimizi Ac tan 18 Gerçek

Koskoca bir ülkenin, 78 milyon vatanda
n nas l bir bask alt nda yasad
edilen en ac ey.
Kocaman bir çöplükte ya ad
z gerçe i

ve bunu fark etmemeleridir fark

Havaalan ndan itibaren kendini belli eden ke meke , yere çöp atan, yere tüküren insanlar ve daha da kötüsü
bunun kan ksanm olmas . Malesef.
Daimi kalabal k ve ke meke
Evet Çin de kalabal k New York da kalabal k ancak insanlar birlikte ve uyum içinde ya amay biliyorlar. Mesela
insanlar yürümeyi biliyor ve kalabal k caddelerde kimseyle üst üste ç km yorsun, nereden geldi ini bilmedi in
bir el kalçalar na dokunmuyor. nsanlar metroya/metrobüse binerken kap n önünde durmuyor, kenarda
durarak ineceklere yol veriyor.
Çarp k kentle me, çok çirkin bir ehircilik ve mimari

betonla madan mütevellit hiç ye il alan olmamas , ehrin göbe inden (!) ad
atar gibi oldu unuz an
kar
za ç kan çirkinlik abidesi Toki, Kipta , A ao lu yap lar . ehrin göbe ine dald
z an ba
çevirmekle kaçamayacak oldu unuz gecekondular, kaçak katlar, çok sevdi imiz led'lerle patlayan tabelalar.
Kurals zl k ve kurals zl ktan al nan anlams z zevk

Gitti iniz restorandan hastaneye, devlet dairesinden özel kurumlara her yerde hiçbir kural n olmamas , varsa
da bunlara tabi ki uyulmamas . Kurallara uyulan yerler yad rgan r, kurallara uymaya çal an insanlar d lan r,
hor görülür ve k sa sürede yok edilir.

Mutsuz, surats z ve asabi insanlar sürüsü

Zaten kolayca bula an mutsuzlu u yaymaya çal an gergin nsanlar. Otobüs/metrobüs/minibüsteki anlams z
tart malar, ve en kötüsü de bunun normalize olmu olmas . Ülkeye ayak bast
z an ister istemez geldi iniz
yerde görmeye al
z samimiyeti, güler yüzü ar yorsunuz. Orada asansöre binerken verdi iniz selam
buradaki vatanda tan esirgemiyorsunuz ama kar
da alam yorsunuz.
Her eyi bilen, her konuda bir fikri olan insanlar

Bir insan her eyi nas l bilir? Bilmedi i yolu tarif etmeye çal
gerekiyorsa uydurur.

r, olur olmaz her eye muhalefet eder,

Makam mevki dü künlü ü
(O kendini biliyor) Açgözlülük, h rs, mesle ine sayg
yapan h rs zl k.

zl k. Müslümanl k ama helal kazanca inançs zl k, tavan

Yalama olmu internet yasaklar
Facebook kapanacak, Twitter kapand , Twitter aç ld , Youtube yasaklanm cümlelerinin günlük hayat n bir
parças olmas . Yasa a ra men herkesin bir ekilde girebildi i sitelere otorite sahibi olmak için yasak
koyulmas .

mandan dahi gelemeyen temizlik

Yurda dönü özellikle yaz aylar nda yap ld ysa havaalan na indi iniz anda fark etti iniz bak ms zl k. Pisli i
seven, y kanmay sevmeyen insanlar.
raya girmenin hala ö renilememi olmas

Hayat ba kalar na zorla
olmayan insanlar.

rmak için elinden geleni yapan, bu arada kendisi için de zorla

rd

n fark nda

Herkesin sab rs z ve aceleci olmas
Türkiye'de herkesin acelesi var, herkes bir an önce bir yerlere yeti meli. Gidece i yere, yapaca
herkes için o kadar önemli ki önüne ç kana çarpar, y kar, emsiyesini gözüne sokar.
Bencillik ve sayg

i e yeti mek

zl ktan ibaret trafik

Ehliyetin kartvizit da
r gibi da ld
dü ündüren bir kurals zl k. Bencillik, sayg
500 metrede bir görülen kazalar... Hepsi stanbul trafi inde!

zl k, kavga, dövü , taciz,

Çok çok çok daha az bisiklet
ehirde bisiklet kullanman n intihar oldu u gerçe i. Yol mu var, bisikletliye sayg gösterecek, onu taciz
etmeyecek, can tehlikeye atmayacak sürücü mü?
Hemen her kö ede sizi doland p kand rmak isteyen birilerinin olmas

En üzücü taraf da bununla yine yurda ayak bast
kar la man z.
Yarg lay

z an, bavullar

bagaja koyup taksiye atlad

z an

bak lar ve taciz

Ba kalar n hayat na kar mak, onlar yarg lamak, ay plamak hatta taciz etmek zaten kabul etmeniz gereken
bir durum. Çevrenizi rahats z edecek ekilde davranmak can
n çekti i k za laf atmak, ellemek do al bir
hak.
Geldi iniz yerde gördü ünüzün toplam kadar lüks arabay tek bir semtte görmek

Biz bu kadar zengin bir ülke miyiz? Bu adamlar neci? Bu kadar para nereden geliyor?
Bu ülkede gelir da
nda gerçekten problem var. Zenginden olmas gerekenden daha az, fakirden ise daha
çok vergi al yor.
Yayaya sayg olmamas
Gitti iniz yerde al k olmad
z için yaya geçidinde durur arabaya yol verirsiniz, siz arabaya bakars
araba da size. Sonra Türkiye'ye gelir yola atlamaya kalkars z ve biraz önce yapt
z eyin intihar
oldu unun fark na var rs z.
Hiçbir eyin de

z

memi olmas

Herkesin dinledi i, bildi i, e lik edebildi i müzik yok,herkesin üzerinde uzla
do ru davran lar yok.
Herkesin okudu u (ve akl nda tuttu u ya da anlad ) temel eserler yok.
Herkesin izledi i, bildi i temel kültür ögesi say labilecek sanat eserleri yok (film, heykel, resim vs).
Herkesin güvendi i temel bir bilgi kayna yok (üniversite olur, bilim insan olur, yönetici olur fark etmez).
Herkesin güvendi i bir adalet kayna yok (tüm kurallar esnek, ki iye-ortama göre de iyor).
Bu ülkede neredeyse en ba ndan beri birlikte ya ama imkan yok. O nedenle Türkiye'ye geldi inizde fark
etti iniz ilk ey herkesin kafas na göre davrand oluyor.
14.10.2015 Lalapa a Atatürk lkokulu

20 Ekim 2015 Sal Toplant

z

