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BASKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
1560. toplantımızı eşlerimiz ile birlikte Acar Tesislerindeki iftar yemeğinden sonra yaptık. Kulübümüzün
içinde bulunduğu 2420 Bölge 2.Grup Guvernör Yardımcısı Rtn. Kenan Türkantos ve eşi Erenköy Rotary Kulübü
GDB Ayşe Türkantos misafirlerimizdi. Değerli Guvernör Yardımcımız ve eşi ile tanışmaktan çok memnun olduk.
10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebeti ile Selanik'e yapacağımız gezinin detayları belli olmaya
başladı. Komite Başkanı Tamer Boral 7 Kasım Cuma günü Edirne'den hareket edeceğimizi , 8 ve 9 Kasım günleri
gezi ve sosyal programa ayrıldığını 10 Kasım Pazartesi günü Elçilikteki törene katılıp geri döneceğimizi söyledi.
İstanbul Kulüplerinden de taleplerin olması nedeniyle değerli arkadaşlarımızın bir an önce kayıt yaptırmalarını
önemle vurgulamak istiyorum.
Kulübümüzün önemli projelerinden biri olan Mikro Kredi projesi ile ilgili olarak İl Genel Meclisi Başkanı
Sayın Av.Müjdat Kahve ile görüşmek üzere Yasef Romano , Serhad Ceylan ile birlikte geçtiğimiz hafta
bürosunda ziyaret ettik. Gerekli evrakları teslim ettik. Bürokratik çalışmaların bitmesinden sonra proje hayata
geçecek.
Bourgas Pyrgos Kulübü Şubat ayı içinde Bulgaristan'ın önemli kayak merkezlerinden biri olan Brovest'te
düzenlediği etkinliğe Edirne Rotary Kulübü'nü de davet ediyor. Tarihi lütfen ajandalarınıza not ediniz. Gezi
programı ile ilgili detaylar belli oldukça sizlerle paylaşacağım.
Yönetim Kurulumuz Guvernör Saptama Komitesi için kulübümüzün adayı olarak GDB Şükrü Ciravoğlu'nu
seçti. Genel Kurulun da onayladığı adayımızı bölgeye mektupla bildireceğiz.
Önümüzdeki hafta 30 Eylül Salı Ramazan Bayramı birinci günü nedeniyle toplantımız iptal oldu. Ramazan
Bayramının size ailenize ve tüm İnsanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
RtnAkınTİRYAKİOĞLU

Önümüzdeki hafta toplantımız Ramazan Bayramı nedeniyle iptal edilmiştir
Bayramdan sonra toplantımız 07 Ekim Salı günü saat 19.30 da Rotary evinde
E YL ÜL AY I ROT AR Y T AK V İMİND E G E NÇ L İK HİZ ME T LE R İ AY I D IR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman
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GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
30 Eylül

Faruk ETKER
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30 Eylül

Figen-Tarık Etker

Evlilik yıldönümü

KUTLARIZ .................

ATTENDANCE GETİRENLER :
Ali Es , Demirkan Çağlayan , Kemal Karakuş

Teşekkürler ...........

MAZERETLI ÜYELERIMIZ
Ahmet Çelik , İlhan Toksöz , Önder Yalınçgören , İsmet Açıkgöz
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Cevat Güler , Emre Ülkümen , Hasan Altuntaş , Kaya Zeybekoğlu , Sedat Önengüt , Tarık Etker
DEVAM YUZDESİ : % 64

Tüzükten .....................

MADDE 47. Haftalık Olağan Toplantının Zorunlu İptali
Yönetim Kurulu, resmi tatile rastlaması, üyelerden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir hastalık veya doğal
afet nedenleriyle bu tarih ve hallere isabet eden Haftalık Olağan Toplantıyı iptal edebilir.
Toplantının iptali halinde, Kulübün o hafta yapılması gereken Haftalık Olağan Toplantı gününün toplantı saatinin
başlangıcında toplantı yerinde bir görevli üye bulundurularak ziyarete gelen diğer Rotary kulüplerinin üyesi
Rotaryenlere "devam kartı" verilir.
MADDE 48. Haftalık Olağan Toplantının Başka Bir Nedenle İptali
Yönetim Kurulu, kendi takdiri ile önceden üyelerini, Guvernörü ve Bölgeyi bilgilendirmek suretiyle ve geçerli bir
gerekçe ile her hangi bir Haftalık Olağan Toplantıyı iptal edebilir.
Bu iptal uygulaması, Yönetim Kurulunun görev dönemi içerisinde dörtten fazla olamaz. Ayrıca hiçbir şekilde arka
arkaya üçten fazla Haftalık Olağan Toplantı iptal edilemez.
İptal edilen Haftalık Olağan Toplantı gününün toplantı saatinin başlangıcında toplantı yerinde bir görevli üye
bulundurularak ziyarete gelen diğer Rotary kulüplerinin üyesi Rotaryenlere "devam kartı" verilir, iptal haberini
alamamış olup gelen üyeler bilgilendirilir.

BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

Her şeyin başı sağlık.....
GRİPLE YENİ BİR KARŞILAŞMAYA AZ KALDI
Grip, Influenza adı verilen bir virus tarafından oluşturulan, ani olarak 39'C üzerinde ate ş.şiddetli kas ve eklem
ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır.
Daha sonra hastalık tablosuna boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, gözlerin akması ve kanlanması gibi
belirtiler eklenir ve bazı vakalarda da karın ağrısı, bulantı, kusma görülebilir. Ateşin 39'C nin üzerinde olması,
şiddetli kas ağrıları ve halsizlik nedeniyle hastalığı ayakta geçirmek olanaksızlaşmakta ve hastaları mutlaka 3-7
gün yatağa mahkum etmektedir. Yaklaşık bir hafta içinde belirtiler kaybolmakta
ancak halsizlik belirtilerin kaybolmasından sonra da devam etmekte, hatta 2 hafta kadar sürebilmektedir. Özellikle
çocuklarda, yaşlılarda ve kalp hastalığı, akciğer hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı gibi kronik hastalığı
olan kişilerde çok daha ağır seyretmekte ve ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açmaktadır. Bu kadar
ciddi tablolara yol açabilen grip halk arasında çok sık olarak soğuk algınlığı /7e karıştırılmaktadır. Soğuk
algınlığı ateş yükselmeden, hafif kırgınlık, burun akıntısı, hapşırma gibi belirtiler ile kendini gösteren, halsizliğe yol
açmadığı için yatak istirahati gerektirmeyen bir hastalıktır ve grip ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. Ayrıca grip,
özellikle çocuklar ve yaşlılarda ikincil enfeksiyonlara zemin hazırlamakta ve orta kulak iltihabı, zatürre, beyin zarı
ve beyin dokusu enfeksiyonları gibi komplikasyonlara neden olmaktadır. Grip Nasıl Bulaşır ?
Grip hastalığının etkeni, sürekli değişerek insanların bağışıklık sistemini alt etmeyi başaran influenza virusudur.
İnfluenza virusunun A, B, ve C olmak üzere üç tipi mevcuttur. A tipi virus hem insanlarda hem de kuş, kümes
hayvanları ve domuz gibi hayvanlarda hastalık yaparken, B tipi sadece insanlarda hastalık yapar. C tipi ise çok
hafif derecede hastalık yaptığı için salgınlara yol açmaz.Gribe yol açan Influenza virüsü çok kolay ve hızlı bulaşır.
Başlıca bulaşma yolları, öksürük ve hapşırıklar ile etrafa saçılan damlacıkların hava yolu ile bulaşması, hasta
kişiler ile direkttemas edilmesi ve hasta kişilerin ağız-burun akıntıları ile temas etmiş eşyalar ile bulaşmadır.
Hasta kişilerden etrafa saçılan virüs parçacıklarının havada asılı kalabilme yeteneğinde olması bulaşıcılığı daha
da arttırmaktadır. Hasta bir kişinin bir ortama girip çıkması bile o ortamda bulunan kişileri hastalığın bulaşması
açısından risk altına sokmaktadır. Bu nedenle grip evde, iş yerinde, okullarda, kreşlerde, toplu taşım araçlarında
çok kolaylıkla bulaşır. Mikrobu kapmış ancak henüz belirtileri başlamamış kişilerde yani hastalığın kuluçka
süresince de bulaştırma mümkündür. Bulaşma yolları oldukça basit ve bulaşması bu kadar kolay olan bir
hastalığın bulaşma yollarına karşı önlem almanın çok zor olduğu hatta olanaksız olduğu açıktır. Gripten
Korunma
Grip aşısı ile, vücudumuza grip virüsünün insan savunması tarafından tanınan özellikle dış yüzeyindeki ve
çekirdek yapısındaki antijen olarak adlandırılan bazı protein yapıdaki parçacıklarını vermekteyiz. Böylece, bu
cansız parçacıklar savunma mekanizmalarımızı harekete geçirmekte ve virüse karşı savunma elemanları
oluşarak aynı zamanda savunma hafızasına alınmaktadır. Sonrasında gerçek virüs ile karşılaşıldığında, çok hızlı
bir şekilde virüs daha hücrelerimize ulaşamadan yok edilebilmektedir. Grip Aşısını NE ZAMAN Olmalı? Grip
aşısı için en uygun zaman EKİM ve KASIM aylarıdır.

MİNİ TEST
Soru 1.
Eğer sekiz çocuğundan üçü sağır, ikisi kör, biri de zeka özürlü olan frengili bir kadının hamile olduğunu bilseydiniz
kürtaj olmasını önerirmiydiniz?
Soru 2.
Dünya liderini seçme zamanı ve sizin oyunuzun önemi çok büyük. İşte adayların özellikleri:
Aday A. Bir takım kötü politikacılarla işbirliği halinde, astrolojistlere danışıyor. İki metresi var. Bir sigara yakıp
diğerini söndürüyor ve günde 8 ila 10 martini içiyor.
Aday B. İki kez işten kovulmuş, öğleye kadar uyuyor, üniversitedeyken uyuşturucu kullanmış ve her akşam
neredeyse yarım şişe viski deviriyor.
Aday C. Bir savaş kahramanı, vejetaryen, sigara içmiyor, çok nadiren bira içer ve evlilik dışı hiçbir ilişkisi
olmamış.
Hangi adayı seçerdiniz? ( Cevabı arka sayfada )

GARİP AMA GERÇEK
Bir İngiliz karı koca, yaz tatillerini doğayla iç içe geçirmek üzere İskoçya'nın uçsuz bucaksız kırlarına gitmişlerdi.
Yanlarında delikanlı oğulları da vardı. Günlerden bir gün, genç adam köyün hemen yanıbaşındaki koruda tek
başına dolaşmaya çıktı. Ağaçlar arasında ıssız su birikintisinin dayanılmaz çekiciliğine kapılarak oracıkta soyunup
suya girdi. Başına geleceklerden habersizdi tabi.. Vücudunu serin kaynak suyunun keyfine bırakmıştı ki
dayanılmaz bir sancıyla bir anda ne olduğunu şaşırdı. Her kramp bir öncekinden daha şiddetli geliyordu. Bir kaç
dakika içinde, onu suyun üzerinde tutacak son gücünü de harcadı. Savaşı kaybetmeye başladığını hissetti.
Birden dehşet ve panik içinde can havliyle yardım çağırmaya başladı. Yakınlarında bir yerde, tarlada çalışan bir
köylü çocuğu, canhıraş feryatları duyarak imdadına yetişti. Delikanlının babası, oğlunu kesin bir ölümden kurtaran
genç köylüyü evine davet etti, teşekkür için. Sohbet sırasında cesur delikanlıya gelecekle ilgili planlarını sordu.
"Babam gibi çiftçi olacağım maalesef" diye isteksizce yanıtladı genç adam. Baba şükran duygularıyla dolup
taşıyor, vefa borcunu ödeyecek fırsat arıyordu. "Başka bir şey mi olmak isterdin yoksa?" diye üsteledi. "Evet" diye
başını öne eğdi genç İskoç, "Hep doktor olmak isterdim. Ama bizler fakir insanlarız. Böyle pahalı bir eğitimi
babam karşılayamaz"..."Üzülme...İstediğin olacak..." dedi İngiliz baba. "Tıp okuyacaksın hazırlan bütün
masraflarını karşılayacağım!"
Hikayemiz burada biter mi? Bitmez tabi! Aradan yıllar geçti. Aralık 1943'te VVinston Churchill Kuzey Afrika'da
hastalandı. Teşhis zatürreydi. Hem de çok şiddetli. Hemen, o günlerde penisilin adı verilen mucizevi ilacı
keşfeden Sir Alexander Fleming'e haber salındı. Fleming, İngiltere'den Afrika'ya uçtu, yeni ilacını hasta İngiliz
Başkanına uyguladı. Penisilinin keşfine kadar ölümcül hastalık olan zatürree, Churchill'i öldürmeyi başaramadı.
Mucize ilaç hemen etkili oldu.
Penisilini keşfeden ve ilacı ile başkanı bizzat tedavi eden Alexander Fleming, Churchill'in hayatını kurtardı ikinci
kez. Yıllar önce İskoçya'daki küçük gölde genç Churchill'i boğulmaktan kurtaran ve çiftçi olacakken baba
Churchill'in maddi desteği sayesinde tıp okuyan genç İskoç.Doktor Alexander Fleming'ti.

HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARI : BAĞLAMA
Ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli bir Türk Halk Çalgısıdır.
Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, Bağlama, Divan sazı, Bozuk,
Çöğür, Kopuz Irızva, Cura, Tambura vb. adlar verilmektedir. Bağlama
ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı Curadır. Curadan biraz
daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise
Tamburadır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise Divan
Sazı'dır. Tamburaya göre bir oktav kalından ses verir.
Bağlama; Tekne, Göğüs ve Sap olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Tekne kısmı genelde dut
ağacından yapılmaktadır. Ancak dut ağacının dışında ardıç, kestane, ceviz, gürgen gibi ağaçlardan da
yapılmaktadır. Göğüs kısmı ladin ağacından, sap kısmı ise gürgen, ak gürgen veya ardıç ağacından
yapılmaktadır. Sap kısmının tekneden uzak kısmı üzerinde tellerin bağlandığı Burgu adı verilen parçalar vardır.
Bağlamanın akordu bu burgular kullanılarak yapılmaktadır.
Sap kısmı üzerinde misina ile bağlanmış perdeler bulunmaktadır. Bağlama Mızrap veya Tezene adı
verilen kiraz ağacı kabuğu veya plastikten yapılan araçla çalındığı gibi bazı yörelerimizde parmakla da
çalınmaktadır. Bu çalım tekniğine Şelpe adı verilmektedir. Bağlama üzerinde ikişerli veya üçerli guruplar halinde
üç gurup tel bulunmaktadır. Bu tel gurupları değişik biçimlerde akort edilebilmektedir.

MINI TESTIN CEVABI
Aday A Franklin Roosevelt
Aday B VVinston Churchill
Aday C Adolf Hitler
Ve birinci sorunun cevabı: Eğer cevabınız evetse, Beethoven'in yaşamasına izin vermediniz!

