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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
Rotary’nin toplumsal olaylardaki önderliği bir defa daha kanıtlandı . Karaağaç Yatılı İlköğretim
Bölge Okulu yatakhanesindeki iki koğuşun taban döşemelerinin kulübümüz tarafından yaptırılarak
teslimi sırasında verdiğimiz mesajlar ; Yapılmayı bekleyen 7 koğuş ve bir koridor için çok sayıda şahıs
ve kuruluşdan talep gelmesini sağladı. Sevgili eşim Zerrin Tiryakioğlu ile birlikte Edirne Rotary Kulübü
üyesi Rotaryen eşlerinin bir koğuş tabanını yaptırabilmek için fon yaratmaları da bizler için gurur ve
güven kaynağı oldu. Tüm Rotaryen eşlerine şükranlarımı sunuyorum. Sevgili dostlarım Rtn Emre
Ülkümen ve Rtn Ahmet Deveci tekrar kolları sıvayarak görevi üstlendiler . Önümüzdeki hafta okulun
koğuşlarının tamamı kaplanmış olacak . Emre ve Ahmet’e çok teşekkürler.
12-13-14 Eylül günleri Bourgas Pyrgos Kulübü tarafından organize edilen önemli SPA
merkezlerinden biri olan “POMORIE” Oteli gezimize 20 kişi olarak katılıyoruz . Ana Komite Başkanımız
Tamer Boral araştırmaları sonucu ulaşımın 5 özel araç ile yapılmasının daha uygun olacağını söyledi .
12 Eylül Cuma sabahı birlikte hareket edeceğiz.
3 Bölgenin ortak projesi olan “Edirne’den Kurtalan’a düşler treni” projesine kulübümüz ihtiyaç
listesinde yazılı fasıllardan “Mont” temin ederek katkıda bulunacaktır. Konu ile ilgili olarak eşlerimiz
tarafından yapılan piyasa araştırması sonuçlanmış alım aşamasına gelinmiştir.
Uluslararası Hizmetler ana komite başkanımız Tamer Boral 10 Kasım 2008 Atatürk’ü anma günü
münasebeti ile çok önemli ve çok anlamlı bir proje hazırlamıştır. Tüm üyelerimiz ve eşlerimiz ile birlikte
Ulu Önderimizin Selanik’te doğduğu evde ki anma törenine katılacağız . Programın içinde ilginç çevre
gezileri var. Sevgili Tamer Boral önümüzdeki toplantılarda detayları anlatacaktır . Kendisine çok
teşekkür ediyorum. Lütfen ajadalarınıza tarihi not ediniz .
Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan mübarek Ramazan ayının sizlere , ailenize ,
İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Ramazan nedeniyle toplantı saatimizi 20.30 olarak belirledik.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :



GDB İrfan Kızanlık’ın kızı Bahar İstanbul’da çalışma hayatına başlamıştır. Sevgili Bahara’a
bu uzun yolda sağlık ve başarılar diliyoruz.
Bölgenin önemli projelerinden mikrokredi projesi ile ilgili önemli gelişmeler var. Tüm başvuru
formları bize gönderildi. Sevgili Yasef’in uğraşları ile kulübümüzün önemli bir projesi olarak yakın
bir zamanda gerçekleştirilecek .
Önümüzdeki hafta toplantımız 02.09.2008 tarihinde saat 20.30 da Rotary evinde

AĞUSTOS AYI ROTARY TAKVİMİNDE ÜYELİK GELİŞTİRME AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
02 Eylül
03 Eylül
08 Eylül

Tülay-Serhad Ceylan
Mine Benakman
Meliha Aran

Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETİRENLER :
Rtn Kemal KARAKUŞ Teşekkürler ………….
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , İlhan Toksöz , Recayi Aran ,

Kaya Zeybekoğlu , Emre Alp

(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Ali Es , Cengiz Benakman , Cevat Güler , Demirkan ÇAĞLAYAN , Emre Ülkümen , Hasan ALTUNTAŞ , İsmet
Açıkgöz , Sedat Önengüt
DEVAM YUZDESİ : % 51.80

ROTARY BİLGİLERİ :

Tüzükten ……………..

MADDE 22. Gelecek Dönem Başkanı Adayının Saptanması
Başkan, Uluslararası Rotary kuralları gereği, başkanlık yapacağı dönemden 18 ay önceki Aralık ayında yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantısında "Gelecek Dönem Başkan Adayı" olarak saptanır.
Gelecek Dönem Başkan Adayı, saptandığından 12 ay sonraki Olağan Genel Kurul toplantısında "Gelecek Dönem
Başkanı" unvanını alarak seçilir ve 6 ay sonraki Temmuz ayı başından itibaren bir yıl süre ile "Dönem Başkanı"
olarak görev yapar.
Bunun için;
Başkanın görev yapacağı dönemden 18 ay önceki Olağan Genel Kurul toplantısından evvel o dönemin başkanı,
Kasım ayı içinde Kulüp Danışma Kurulunu toplantıya çağırır. Kulüp Danışma Kurulu, gelecek dönemden sonraki
dönemde görev yapacak "Gelecek Dönem Başkanı Adayı"nı saptamak üzere, isterse kendi arasından bir “Aday
Saptama Komitesi” oluşturur, ya da bu işlevi kendisi yapar.
Kulüp Danışma Kurulu veya Aday Saptama Komitesi, olası "Gelecek Dönem Başkanı Adayları" üzerinde görüşme
yaparak öneri hazırlar ve Kasım ayı içindeki Haftalık Olağan Toplantılardan birisinde üyelere duyurur. Bu
toplantıda konu görüşülerek Aralık ayındaki Genel Kurul Toplantısında saptanacak "Gelecek Dönem Başkan
Adayı" üyelerce de belirlenir.
Aralık ayında, Olağan Genel Kurul Toplantısında, Kulüp Danışma Kurulunun veya Aday Saptama Komitesinin
önerdiği adaydan, ya da adaylarından başka, isteyen üyeler aday önerebilirler veya isteyen üyeler kendi
adaylıklarını koyabilirler.
Genel Kurul Toplantısında saptanan "Gelecek Dönem Başkan Adayı", ayni Genel Kurul Toplantısında, 6 ay
sonraki Temmuz ayında göreve başlayacak Gelecek Dönem Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilir. Yönetim
Kurulunun ilk toplantısında alacağı karar ile Yönetim Kurulunda “Başkan Yardımcısı” görevini yapar.
MADDE 23. Gelecek Dönem Başkanının seçilmesi
Gelecek Dönem Başkanı, Uluslararası Rotary kuralları gereği, başkanlık yapacağı dönemden 6 ay önceki Aralık
ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında "Gelecek Dönem Başkanı" olarak seçilir.

BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

KADINLIĞA HEVES
Adamın biri hastalanıyor. O gün canı, işe gitmek istemiyor. İçinden Allah'a şöyle bir dua edeceği tutuyor: 'Allah'ım,
her gün işe gidip 8 uzun saat boyunca evim ve eşimin rahatı için çalışıyorum. Eşim ise sadece oturuyor. Ne olur,
bir gün benim yerime geçip, ne kadar zor bir hayat yaşadığımı görmesini sağla.'
Hikaye bu ya, birdenbire adamın dileği yerine geliyor. Ertesi sabah , karısının bedeninde uyanıyor. Hemen
yataktan fırlıyor. Eşinin kahvaltısını hazırlıyor. Çocuklarını uyandırıyor.Elbiselerini hazırlıyor. Onların da
kahvaltılarını yaptırıyor. Beslenme çantalarını hazırlıyor.Çocukları okula götürüyor. Eve dönüp, evi toparlıyor.
Yıkanacak bulaşıkları ve çamaşırları hallediyor. Temizleyiciye götürülecek olanları eline alıp telefon faturasını
ödemek için bankaya gidip sıraya giriyor. Faturayı ödedikten ve temizlikçiye uğradıktan sonra, akşam yemeği için
alışverişe gidiyor. Eli kolu dolu bir vaziyette eve dönüyor. Bu arada öğlen oluyor. Evi süpürmeye başlıyor.
Eşyaların tozunu alıyor. Mutfağı siliyor. Çocuklarının okuldan gelince yiyeceği keki pişiriyor. Eee artık çocukları
okuldan alma zamanı da geliyor.Yolda onlarla sohbet ediyor.Okulda olanlar konusunda akıl fikir veriyor.Eve
geldiklerinde derslerini kontrol edip, çalışma masalarına oturmalarını sağlıyor. Süt ve kek getiriyor. Bu arada
yıkadığı çamaşırları ütülemesi gerekiyor. Ütü bittiğinde ancak akşam yemeğini hazırlayacak kadar vaktinin
kaldığını Fark ediyor. Hemen patatesleri soymaya başlıyor. Salata malzemelerini yıkıyor. Pilav için pirinci ıslatıyor.
Etleri çıkartıp, fırın için hazırlıyor. Kocası eve geldiğinde, onu sofraya tabakları yerleştirirken buluyor. Akşam
yemeğinden sonra, önce eşinin kahvesini pişiriyor. Masayı topluyor ve bulaşıkları hallediyor. Eşinin ve
çocuklarının ertesi gün giyeceği kıyafetleri kontrol ettikten sonra çocukları yatırıyor. Onlara hikaye okuyor.
Televizyon seyretmeye ve birazda gazete okumaya salona dönüyor ki, eşi onu yatak odasına çağırıyor. Ne de
olsa , adamcağız bütün gün onlar için çalışıp, yoruldu, şimdi rahatlaması ve gevşemesi gerekiyor. Buda zaten
onun görevi.
Ertesi sabah uyandığında hemen Allah'a yalvarmaya başlıyor :'Allah'ım özür dilerim. Ben ne dediğimi
bilmiyormuşum. Karımın hayatını rahat zannetmekle ne halt ettiğimi şimdi anladım. Lütfen beni eski halime
döndür.'
Allah cevap veriyor : 'Evet, dersini aldığını görüyorum. Her şeyi değiştireceğim AMA maalesef 9 ay beklemek
zorundasın, çünkü dün gece hamile kaldın.'
LAKERDANIN HİKAYESİ
Malaga kıyılarında fakir bir Musevi balıkçı yaşamaktadır. Adı Behmuaras, soyadını ise bilmiyoruz. Şimdiye kadar
hiçbir kayıtta da rastlanmadı. İşte bu balıkçı her gün balığa çıkar, tuttuklarının yarısını satar, diğer yarısını da eve,
ailesine götürürdü. Üç çocuğu vardı ve en küçükleri en çok ton balığı severdi. Balıkçı da onun ton balığı yemesine
özellikle dikkat ederdi. Oysa bu balık her zaman yakalanamazdı , çünkü bunu için çok açılmak gerekirdi. 1326
yılının bir Sabat (Cumartesi ve Museviler için kutsal gün) günü karısının tüm itirazlarına rağmen çocuğu için ton
balığı avlaması gerektiğini söyleyip gene balığa çıktı. Balıkçı o gün ve sonraki iki ay boyunca hiç balık
yakalayamadı. Bunun üzerine oturup Allah'ına dua etti. 'Allahım ne olur çocuğuma ton balığı ver; beni de affet,
Sabat'ta çalıştığım için.' Ertesi kutsal Perşembe günü sefer tora açıldığı gün, yine balığa çıktı. Bu defa büyük bir
ton balığı sürüsüne rast geldi ve tam 30 balık yakaladı. Ve yine Allah'ına dua etti. Sonra da, 'ben,' dedi, 'bunları
satmaktansa tuzlar ve saklarım.' Önce balıkları temizledi, kafaları dışında altı eşit parçaya böldü, iliklerini çıkardı
ve soğuk suda bekletti. Kanını süzdürdü ve tam 25 gün tuzda sıkıca sakladı. 25 gün sonra tuzdan çıkarılan ve
bundan sonra Yunan Musevileri tarafından da yapılmaya devam edilen bu yiyecek 'lakeda' idi. Lakerda ismi
İspanyolca kökenli olup aslı da 'la kerrida''dır, 'istenen/istedikten sonra' anlamına gelir.
Bu hikaye Toledo şehrinin balık halinin duvarlarında asılıdır.

 BU YASALARI HATIRLADINIZMI ?
WILLOUGHBY YASASI
Birine bir makinenin çalışmadığını kanıtlamaya çalışırsanız makine o anda çalışacaktır.
ANDREW YOUNG YASASI
Eğer 100 işadamı yasal olmayan bir iş yapmaya karar verirlerse, o iş yasal olur.
MAXWELL'IN ÇIKARDIĞI SONUÇ
Eğer havayı soluyabiliyor ama suyu içemiyorsanız geri kalmış bir ülkedesinizdir. Oysa, suyu içebiliyor ama havayı
soluyamıyorsanız kalkınmış bir ülkedesinizdir.
FANT YASASI
Bir eliniz dolu iken diğer elinizle kilitli bir kapıyı açmak zorunda kaldığınızda, anahtar kesinlikle elinizin dolu olduğu
taraftaki cebinizdedir.

HAVANIZI KORUYUN (TC Sağlık Bakanlığı)
TÜTÜN DUMANINA MARUZİYET NE DEMEK ?
Tütün dumanına maruziyet, başkalarının içtikleri tütün ürününden soluduğumuz duman ya da yanan bir sigara,
puro, pipo ve benzeri tütün ürününden kaynaklanan dumandır.
TÜTÜN DUMANINA MARUZ KALMAK ÖLDÜRÜYOR...
Tütün dumanına maruziyet, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olmaktadır.
1. Bu duman karışımı; formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve
aseton (oje çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal madde içerir. Arsenik, benzen, vinil klorür gibi en az 40 tanesi
kanserojen olan bu kimyasal karışımlar, tütün dumanında, sigarayı içen kişinin doğrudan içine çektiği
dumandan çok daha fazla bulunur.
2. Tütün dumanına maruz kalmak, kanser, amfizem ve kalp hastalıkları gibi birçok hastalığa neden
olmaktadır.
3. Çocuklar tütün dumanın zararlı etkilerine karşı çok daha hassastırlar.
4. Tütün dumanının zararları, maruz kalma süresi uzadıkça artmaktadır.
TÜTÜN DUMANINA MARUZ KALMANIN BİRAZI BİLE ZARARLIDIR...
1. Başkalarının tütün dumanına sadece 30 dakika maruz kalmak, uzun süreli sigara içiciliğinde ortaya
çıkanlarla aynı fiziksel etkileri ortaya çıkarmakta ve sigara içmeyenlerde kalp hastalığı riskini
arttırmaktadır.
2. Başkalarının tütün dumanını solumaktan kaynaklanan kanser ölümlerinin oranı; asbest, radyoaktif nükleid,
arsenik, benzen, vinil klorür, radyasyon, pestisid (tarım ilaçları), tehlikeli atıklar, içme suyunda bulunan
kimyasallar, endüstriyel kimyasallar ve madeni atıkların hepsinin toplamından kaynaklanan kanser
ölümleri oranından daha fazladır.
TÜTÜN DUMANINA MARUZİYET ÖZELLİKLE ÇOCUKLARI TEHDİT ETMEKTEDİR...
Bebeklerde ve çocuklarda
1. Ani bebek ölümleri,
2. Astım vakaları,
3. Kulak enfeksiyonları,
4. Solunum yolu enfeksiyonları

her yıl artış göstermektedir.

Tütün dumanına maruz kalmak, bebeklerde düşük doğum ağırlığına neden olmaktadır.

