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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; Resmi Asamblemiz ile ilgili tarih değişikliği oldu .Guvernörümüz Ömer Kuran 17 Ocak
Cumartesi günü Rotary toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gideceği için Kulübümüze yapacağı resmi ziyareti
üzülerek bir hafta erteleme zorunda kaldığını bildirdi . Kulübümüzün Guvernör ziyareti ile yapacağı resmi
asamble 24 OCAK 2009 CUMARTESİ günüdür. Lütfen ajandalarınızdaki tarihi değiştiriniz.
Bu gün 2.grup Guvernör Yardımcısı Kenan Türkantos’un katılımı ile asamblemizi yaptık. Çok başarılı
geçen resmi toplantımız sonunda değerlendirme konuşması yapan sevgili Türkantos’un takdir duygularını ifade
etmesi bizleri gururlandırdı. Tüm arkadaşlarıma değerli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.
5-8 ubat 2009 tarihlerinde Bulgaristan Pyrgos kulübünün davetlisi olarak Pamporovo kayak merkezine
yapacağımız gezi ile ilgili olarak sekreterimiz Serhad Ceylan gezi ücretlerini toplamaya başlamıştır. Ulaşımın
sağlıklı olabilmesi katılacak dostlarımızın ve misafirlerinin en kısa zamanda sevgili Serhad ile görüşmelerini rica
ediyorum. Ayrıca Bulgaristan vizesi olmayanlarında gerekli evraklarla birlikte pasaportlarını Serhad’a önümüzdeki
7 gün içinde teslim ederlerse sevinirim.
UR. 2420 Bölge Guvernör Aday Saptama Komitesi 25 Aralık 2008 Perşembe günü yaptığı toplantıda
Karaköy Rotary Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı Rtn Fatih Recep Saraçoğlu’nu 2011-2012 Dönemi Guvernör
Aday Adayı olarak saptamıştır.
Gelecek Dönem Başkanımız Sevgili Cengiz Benakman döneminin 2420. Bölge Asamblesi 11 Nisan 2009
tarihinde gerçekleştirilecektir. Tüm dostlarımın tarihi not etmelerini ve Kulübümüze yakışan bir çoğunlukta katılım
sağlamalarını Cengiz ile birlikte bekliyoruz
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Mustafa Yardımcı Edirne Ticaret Borsası Başkanlığına yeniden
seçilmiştir. Sevgili Mustafa’yı tebrik ediyor başarılar diliyoruz.

Lütfen Dikkat !!! Guvernörün katılımı ile yapacağımız resmi asamble 24 Ocak 2009 tarihinde .
2420.Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya-Lara MIRACLE Resort Hotel’de
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız 13 Ocak Salı günü Saat 19.00 da Rotary evinde

OCAK AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE ROTARY TANITIM AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recayi Aran
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Kenan TÜRKANTOS
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MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , Altan Bayram , İlhan Toksöz , (Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Ali Es , Demirkan Çağlayan , Kaya Zeybekoğlu
DEVAM YUZDESİ
YUZDES : % 84 Teşekkürler ……………….

TÜZÜKTEN ……
MADDE 58. Kulüp asamblelerin Amacı
Uluslararası Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri doğrultusunda, Kulübün yaptığı ve yapacağı dönem
hazırlıklarının, Kulüp Liderlik Planı hedeflerinin, planlamaların, projelerin yürütülmesinin ve tamamlanmasının
saptanması ve takibi ile sonuçlandırılmasını görüşmek, tartışmak, izlemek amacıyla Kulüp bünyesi içinde
Asambleler yapılması zorunludur.
2008-2009 DÖNEMİ İLK 6 AYLIK DEVAM
ĐSĐM SOYĐSĐM
AHMET ÇELĐK
AHMET DEVECĐ
AKIN TĐRYAKĐOĞLU
ALĐ ES
ALTAN BAYRAM
CENGĐZ BENAKMAN
CEVAT GÜLER
DEMĐRKAN ÇAĞLAYAN

EMRE ALP
EMRE ÜLKÜMEN
HASAN ALTUNTAŞ
ĐLHAN TOKSÖZ
ĐRFAN KIZANLIK
ĐSMET AÇIKGÖZ
KAYA ZEYBEKOĞLU
KEMAL KARAKUŞ
KENAN KARAKUŞ
OKTAY ALEMDAR
ÖNDER YALINÇGÖR

SEDAT ÖNENGÜT
SERHAD CEYLAN
RECAYĐ ARAN
ŞÜKRÜ CĐRAVOĞLU

TAMER BORAL
TARIK ETKER
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NOEL VE YILBAI
Noel (Noel Günü veya Noel Bayramı), Hristiyanlar tarafından mesih olarak kabul edilen İsa'nın (Nasıra'lı İsa
olarak da bilinir) doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı yıllık tatil. Noel’de, İsa'nın doğum günü
kutlamasıyla birlikte çeşitli âdetlerler de yerine getirilir. Antik çağlardan beri kutlanagelen Pagan ve Roma kış
festivalleri olan Yule ve Saturnalia’daki uygulamalar Noel'in kökenini teşkil etmektedir.
Günümüzün Noel kutlamalarında genellikle, İsa’nın doğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir, Noel ağaçları
süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır, hediyeler alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel
Baba'nın gelişi simgesel olarak canlandırılır. Yaygın Noel temaları, iyi niyet, sevecenlik ve ailenin birlikte zaman
geçirmesi olarak sıralanabilir.
Noel, her yıl Hristiyanlarca 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlamış olur, ve bazı
ülkelerde, 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde Noel tatili yeni yıl
tatiliyle birleştirilir. Bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jül Sezar takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel
olarak kutlarlar. İsa’nın gerçek doğum günüyle ilgili çeşitli rivayetler olsa da geleneksel olarak 25 Aralık Noel
olarak kutlanır.
Noel, Hristiyanlık ve batı kültürünün dünyada yaygın olmasından dolayı dünya kültürünü oldukça etkilemiştir. Noel
kutlamaları kış mevsimi kutlamaları arasında en ünlü kutlamalardandır. Çeşitli yerel ve bölgesel Noel gelenekleri
hala devam etse de; film endüstrisi, popüler edebiyat, medya ve televizyon aracılığı sayesinde Amerikan ve İngiliz
motifleri dünyada en yaygın olarak kulanılan Noel motifleridir.
Miladi takvim başlangıcı olan yeni yıl (yılbaşı) kutlamaları ile Noel kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle
sıkça karıştırılır. Noel kutlamalarının temelinde İsa'ın doğumunu kutlama geleneği yatmaktadır. Yeni yıl
kutlamalarının geçmişi ise Eski Romalıların 1 Ocak'ta yaptıkları yeni yıl kutlamalarına dayanmaktadır. 31 Aralık'ı 1
Ocak'a bağlayan gece kutlanan yeni yıl ile Noel şenlikleri temelde birbirinden farklı olmakla birlikte, adet ve
gelenekler açısından Hristiyanlar arasında karışmış vaziyettedir.
Türkiye’de Noel kutlamaları Hristiyan nüfusun çok az olması nedeniyle kamuoyunda hissedilmemekte ancak yeni
yıl 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece büyük bir kitle tarafından kutlanmaktadır. Bu nedenle
yeni yılın ilk günü, 1 Ocak, tüm Türkiye'de resmi tatildir.
Noel kutlamalarına eski kültürlerdeki Pagan ve putperest adet ve gelenekler oldukça etki etmiş, bu adetler
zamanla Hristiyanlığın uygulama alanlarına dahil edilmiştir. Hristiyan olmayan toplumlarda ve bölgelerde bu adet
ve gelenekler “yılbaşı kutlamaları” adı altında yayılmıştır
Noel Ağacı
Hristiyanların Noel için kesip süsledikleri çama ilk olarak 1605 yılında Almanya'da ilgi gösterilmeye başlandı.
Daha sonra XlX. yüzyıl ortalarında Helene de Mecklembung tarafından Fransa'ya taşındı. Ermeni mitolojisinde
yeni yıl tanrısının adı Amanor'dur. Pağanlık çağında avlanan hayvanlar Amanor onuruna çam ağaçlarına
asılırmış. Noel gününde çam ağaçlarına çeşitli şeyler asılarak yapılan tören, Hristiyanlığa bu pagan geleneğinden
geçmiştir. Günümüzde ağaç bayramları da ilkel insanların ağaçlara tapınmalarından ileri gelen bir gelenektir.
İnsanlar ağacı, uzun ömürlü olması yönündeki hayranlıkları ile kutsamışlardır.
Noel Baba Geleneği
Muğla-Antalya çevresi (Lycly) eyaletinin başpiskoposu olan Saint Nicola'nın çalışmalarını övmek amacına
dayanır. Hristiyan inancına göre genellikle karla örtülü ortamda, güleç, tombul ve yardımsever bir tipi canlandıran
Noel Baba inancı, günümüz Hristiyan kültürü ve bu kültürden etkilenen doğu kültürlerine de girmiştir. Saint Nicola,
insanları himaye eden bir aziz olarak bilinmektedir. Noel Baba, efsaneye göre Kuzey Kutbu'nda eşi ile birlikte
yaşar, çocuklar için oyuncaklar yapar. Çocuklar kendisine mektupla Noel için hangi hediyeyi istediklerini bildirirler.
Noel Baba da ren geyiklerinin çektiği uçan kızağını hediyelerle doldurur ve evlere bacalardan girip herkesin
hediyesini dağıtarak Yılbaşı akşamları çocukları sevindirir.

TEZ
ABD'de Massachusetts Institute of Technology'de okuyan bir öğrencinin tanık olduğu bu öykü, bir tez
çalışmasının nelere yol açacağını göstermesi açısından ilginç bir örnek oluşturuyor:
Bir lisansüstü ögrencisi bir yaz mevsimi süresince her gün üzerine siyah- beyaz çizgili bir tişört giyerek Harvard
futbol sahasına gider.15 dakika boyunca sahayı bir baştan diğer uca yürüyerek yerlere kuş yemi serper. Bu arada
cebinden bir hakem düdüğü çıkartıp öttürür. Yağmur, çamur demeden her gün ayni saatte aynı hareketleri
törensel bir ciddiyetle yapar. Derken sonbahar gelir, futbol mevsimi başlar. Harvard futbol takımının ilk maçı
oynanacaktır. Siyah-beyaz tişörtlü hakem başlama düdüğünü çalar ve o anda olanlar olur. Yüzlerce kuş sahaya
hücum eder ve doğal olarak maç ertelenir. Bu arada öğrenci tezini vermiş ve mezun olmuştur.
BİLL GATES
Bill Gates Microsoftun bir seminerinde bilgisayar sektöründeki gelişmenin hızını anlatmak için şöyle bir
benzetme yapmış."Eğer Volkswagen firması son 25 yıl içinde bilgisayar sektörü kadar hızlı gelişmiş olsaydı
bugün 500 dolara alacağımız arabalara 25 dolarlık benzin koyup dünya turu atmamız mümkün olacaktı"
Birkaç gün sonra VW firmasının bir basın açıklaması yayınlanmış."Eğer otomotiv sektörü Bill Gates in işletim
sistemi gibi gelişmiş olsaydı, her alacağımız arabada tek koltuk olacak, diğer koltuklar için ekstra lisans parası
ödemek zorunda kalacaktık; arabamız sadece bizim ürettiğimiz benzinle çalışacak; gösterge tablosundaki tüm
ikaz ve uyarıışıkları yerine üzerinde ARABANIZ GEÇERSİZ BİR İLEM YÜRÜTTÜ VE KAPATILACAKTIR yazan
tek bir lamba olacaktı. Ayrıca her kazadan sonra arabanın hava yastıkları açılmadan önce bir düğmenin üzerinde
HAVA YASTIKLARI AÇILACAK EMİN MİSİNİZ diyen bir ışık yanacaktı"
AZİM
Japon çocuğun tek hayali çok ünlü bir karateci olmaktı. Fakat ailesi buna izin vermezdi. Bir gün talihsiz bir kaza
sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce ona bir
karate hocası tuttu. Hoca ilk dersinde çocuğa karsısındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Hatta
ikinci, üçüncü ve sonraki bütün derslerde hep ayni hareketi yapıyorlardı. Çocuk bir gün hocasına "hocam ben çok
sıkıldım, artık başka hareketlere geçsek" dedi. Hoca ise bunu kabul etmeyerek dünyada bu işi en hızlı yapan kişi
olmadıkça bitirmeyeceğini söyledi. Çocuk o kadar hızlanmıştı ki, hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden
yere vuruyordu. Bir gün hoca elinde bir kağıtla geldi kağıtta çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği
yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Ertesi gün salonda ilk rakibinin karşısına çıkacakken heyecanla hocasına sordu,
"hocam bu iş nasıl olur? Ben sadece tek hareket biliyorum kesin kaybederim". Hocası ise "sen sadece hareketi
yap" cevabini verdi. Çocuk ringe çıktı ve hareketiyle rakibini eledi. Hatta tek hareketle finale kadar çıktı. Finalde
karşısında kendisinin iki katı birisi vardı. Önce çok korktu ama gene bildiği hareketi yaparak son rakibini de yendi
ve şampiyon oldu. Sevinçle hocasının yanına koştu ve sordu "hocam nasıl olur anlamıyorum, sadece bir hareket
biliyorum, tek kolluyum ve şampiyon oldum". Hocası çocuğa baktı ve dedi ki, "senin yaptığın hareket karatedeki
en zor hareketlerden biridir. ..Ve bir tek savunması vardır o da, rakibin sol kolunu tutmak".
SINAV
4 tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik finaline geç kalırlar ve okula gidince hocaya
arabalarının lastiğinin patladığını söylerler. Hoca önce inanmaz, ama öğrencilerinin yalvarmalarına
dayanamayarak, onları 3 gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınavgünü gelince hoca, 4 öğrencinin hepsini boş
bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. Sınav geçme sistemi şöyledir: 100 üzerinden 50 puan alan herkes sınavı
geçebilir. Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada 10'ar puanlık 4 tane basit matematik sorusu vardır. Bunları
kolayca çözerler. Arka sayfada ise 60 puanlık 1 soru vardır: "Hangi lastik patladı?"
SHERLOCK HOLMES
Sherlock Holmes ile Dr. Watson kampa giderler. Güzel bir yemek yedikten sonra uykuya dalarlar.Birkaç saat
sonra Holmes uyanır ve arkadaşını dürdükler. "Watson, yukarıya bak ve bana ne gördüğünü söyle".
Watson cevap verir: "Milyonlarca yıldız görüyorum" Holmes sorar: "Bu sana neyi gösteriyor?"Watson bir an
düşünür ve yanıtlar: " Astronomik olarak milyonlarca galaksinin ve dolayısıyla milyarlarca gezegenin varlığını
görüyorum. Yıldızların konumuna bakarak saatin 3'ü çeyrek geçtiğini çıkarıyorum. Teolojik olarak Allah'ın
kudretini ve kendi acizliğimizi görüyorum. Meteorolojik açıdan da bugün havanın çok güzel olacağını tahmin
ediyorum. Neden sordun? Sana ne gösteriyor?"Holmes arkadaşını sabırla dinlemiştir ama artık dayanamaz:
"Ulan hıyar, çadırımızı araklamışlar!"

