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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; 24 Ocak Cumartesi günü saat 17.30 Rotary evinde Guvernör Ömer Kuran’ın katılımı
ile gerçekleştireceğimiz resmi asamblemizin programına göre ilk 10 dakika Başkan ve Guvernörün başbaşa
görüşmesi , sonra 10 dakikalık Yönetim Kurulu ile Guvernör Yardımcısı ve Guvernörün görüşmesi , son olarak
yaklaşık 50-60 dakika asamble olmak üzere toplam 60-70 dakikalık bir toplantı olacak. Tüm dostlarımın bu
program çerçevesinde asambleye tam kadro katılmalarını bekliyorum.
Asamble sonrası Guvernör ve eşinin katılımı ile iki köprü arasında Ağaköşkü Lokantasında saat 20.00 de
yapacağımız eşli toplantıya Bulgaristan Kulüplerinden 30 Yunanistan Kulüplerinden 30 olmak üzere 60 kişilik bir
misafir grubumuz var. 2482 Bölge Guvernörü Lyuben ATANASOV , Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne
Başkonsolosu Angel ANGELOV ve Medya mensuplarının da katılacağı toplantıda iki yeni üyemiz Muzaffer
MEMĐŞ ve Ümit MIHLIYANLAR dostlarımızın girişi yapılacak ve rozetleri takılacaktır . Ayrıca ülkemizin
yetiştirdiği önemli tiyatro sanatçılarından birisi olan Sayın Zihni GÖKTAY’a meslek hizmeti ödülü
verilecektir.
Bu gün toplantımıza sevgili Yasef Romano’nun daveti ile çok önemli bir bilim adamı konuşmacı olarak
geldi. Sayın AŞARYA HĐRANMAYANANDA AVADUT Hoca Hindistan doğumlu ve Yoga felsefesi konusunda
dünyanın bir çok ülkesinde dersler veren önemli bir insan. Üyelerimize yaklaşık 40 dakikalık çok güzel ve öğretici
bir konuşma yaptı. Sevgili Yasef Romano’ ya ve hocanın tercümanlığını yapan asistanı Đnci Beraha
hanımefendiye çok teşekkür ediyorum.
5-8 Şubat 2009 tarihlerinde Pyrgos kulübünün davetlisi olarak Pamporovo kayak merkezine yapacağımız geziye
çocuklar ile birlikte 68 kişi olarak katılacağız . Katılımın bu kadar yüksek olması için büyük çaba harcayan
Uluslararası Ana Komite Başkanı Tamer Boral ve Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan’a şükranlarımı sunuyorum. Sayı
arttığı için gezimizi 2 otobüs ile yapacağız. 5 Şubat Perşembe günü yola çıkış saatimizi Kulüp Sekreteri Serhad
Ceylan tüm misafirlerimize duyuracaktır.
Türkiye’nin tanıtımı amacı ile bu yıl Bodrum yöresine 28-29-30-31 Mayıs 2009 (Perşembe-Pazar) tarihleri
arasında gezi yapacağız. Bulgaristan ve Yunanistan Kulüplerimizden büyük bir katılım olacağı belli olmuştur.
Yörenin en ünlü oteli ile görüşmeler devam etmektedir. Tüm gelişmeler siz üyelerimize bildirilecektir.
LÜTFEN DĐKKAT !! Sevgili Dostlarım 24 Ocak Cumartesi günü yapacağımız eşli toplantı nedeniyle
27 Ocak Salı günü yapmamız gereken toplantı iptal edilmiştir

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 TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız 24 Ocak Cumartesi günü Saat 18.00 de Rotary evinde 4. Asamble
Saat 20.00 de iki köprü arası Ağa Köşkü Lokantasında eşli toplantı yapacağız
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MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Acharia Hiranmayananda Avt Yoga hocası
Kulüp misafiri
Đnci BERAHA
Asistan
Kulüp misafiri
Đsmail ARABACIOĞLU
Đşadamı
Şükrü Ciravoğlu misafiri
Nurhan GÜLER
Edirne Emniyet Md.Yrd.
Kenan Karakuş misafiri
Oğuz Barış ERPENÇE
Deniz Men.Değ.Yat.Uz.
Kenan Karakuş misafiri
Đbrahim GÜVEN
Sosyal Güv. Kr. Đl Md.Yrd.
Kenan Karakuş misafiri
Mehmet ÇIKRIKOĞLU
TOKĐ Md. Yrd.
Demirkan Çağlayan misafiri
Murat GÜLEP
TOKĐ Site Md.
Demirkan Çağlayan misafiri
Yakup EKŞĐ
Müteahhit
Demirkan Çağlayan misafiri
Haluk DURDU
Đşadamı
Recayi Aran misafiri
GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
28 Ocak
31 Ocak
02 Şubat

Oktay ALEMDAR
Nükhet ÖNENGÜT
Neşide-Hasan ALTUNTAŞ

Doğum günü
Doğum günü
Evlilik yıldönümü

KUTLARIZ ……….

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Đlhan Toksöz , Emre Ülkümen (Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 96 Teşekkürler ……………….

ASAMBLE PROGRAMI
17.30 – 17.40 Başkanlık toplantısı (Başkan&Guvernör)
17.40 – 18.00 Yönetim Toplantısı (Guvernör , Guvernör Yardımcısı , Yönetim Kurulu)
18.00 – 19.10 Kulüp Asamblesi
18.00 – 19.10 Rotaryen eşleri toplantısı (Guvernör eşi , Guv.Yrd. eşi , Bşk. Eşi , Rotaryen eşleri)
20.00 – 22.00 Kulüp Toplantısı ( Guvernör ve eşi , Guv. Yrd. Ve eşi , Kulüp misafirleri , Üyeler ve eşleri)

AŞARYA HĐRANMAYANANDA AVADUT BĐYOGRAFĐ
Hindistan’da doğmuş çocuk yaşında yoga yapmaya başlamıştır. 1966 yılında ise hayatının rehberini bulmuştur.
Akademik öğretisinden sonra Hindistan’ın Varanasi kentinde Guru’nun gözetiminde özel yoga eğitimi almıştır.
Ardından kendisine aynı okulda öğretmenlik görevi verilmiştir. 10 yıl süreyle Hindistan’ın değişik bölgelerinde
dolaşmış ve çalışmıştır. Uzakdoğuda öğretmenlikle geçen yılların ardından Avrupa’nın her yöresini dolaşmış
konferanslar vermiştir. Yoga öğretisini tanıtıp öğretmenlik yapmıştır. Türkiye’ye ilk 1981 de gelmiş kısa süreli
ziyaretler ve konferanslar zamanla sıklaşıp uzun süreli ziyaret ve çalışmalara dönüşmüştür. Şu anda Hindistan’da
Đsveç’te , Afrika ve Filipinlerde yoga öğretmeni yetiştiren okullarda dersler vermekte , bu okullardaki eğitim
sistemini düzenlemekte ve yönlendirme görevi yapmaktadır. Bazen da Đstanbul’u öğrencilerinin çalışmalarına
destek vermek amacıyla ziyaret etmektedir.

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

 ĐLGĐNÇ BĐLGĐLER ……………………
ATLANTĐS’ĐN SIRRI
Đlk olarak Eflatun'un tasvirlerinde, döneminin çok ilerisinde bir medeniyet seviyesine ulaşmış bir şehir devleti
olarak adı geçen Atlantis'in varlığı kesin olarak kanıtlanamıyor. Ancak Đsrail'in Ben Gurion Üniversitesi'nden bilim
adamları, Atlantis'in yalnızca bir efsaneden ibaret olmayabileceğini savundu. Bilim adamları incelemelerin,
Akdeniz'in doğusunda yer aldığı varsayılan bu adanın büyük bir tsunami sonrası sular altına gömülmüş
olabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Araştırmacılar, Girit'te yaptıkları incelemelerde, bu adanın yaklaşık 3500 yıl önce dev bir tsunami tarafından
vurulduğunu gösteren deliller buldu. Bu tsunaminin 2004'te Asya'da 250 bin kişinin ölümüne yol açan tsunami
kadar güçlü olduğu, Atlantis'in de bu nedenle yok olduğu ifade edildi. Tsunamiye, Santorini Yanardağı'nın
patlamasının yol açtığı sanılıyor. Girit'in kuzeyindeki Santorini Yanardağı'nın patlamasının çok büyük bir etki
yarattığı tahmin ediliyor.
ÖRÜMCEK AĞI HAKKINDA
Asırlardır örümceklerin yaptığı ağın kimyasındaki esrarı çözmeye çalışan bilim adamları, ilginç bulgulara ulaştı.
Çapı 1 milimetrenin binde birinden daha küçük olan örümcek ağının aynı kalınlıktaki çelik telden 5 kat daha
sağlam olduğu ve kendi uzunluğunun 4 katı esneyebildiği belirlendi. Ayrıca son derece hafif olan örümcek
ağlarının 320 gramı ile dünyanın çevresinin sarılabileceği kaydedildi. Bilim adamlarının endüstri ve teknolojide
hayal bile edilemeyen gelişmelere imza atmak için mercek altına aldıkları örümcek ağının esrarı çözülemiyor. Đpin
sırrı çözülürse, bunun kurşun geçirmez yeleklerden iz bırakmayan ameliyat ipliklerine, çok hafif kablolardan
motosiklet kasklarına kadar pek çok alanda kullanılması planlanıyor.
DURUM

(Yorumsuz ………………)

* Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite ve şeker hastalığına sebep olan geni
buldu.
* Goethe Üniversitesi cerrahlarından Prof. Dr. Tayfun Aybek, kalp krizini önceden haber veren "çip" geliştirdi.
* Gaziantep Üniversitesi Plastik Cerrahi Başkanı Doç. Mehmet Mutaf'ın dudak yarığı konusunda geliştirdiği
ameliyat tekniği, Fransa'da "en başarılı teknik" kabul edildi.
* Finlandiya Kuopio Üniversitesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.Neva Çiftçioğlu, böbrek taşlarına
"nanobakteri" adı verilen bir mikroorganizmanın yol açtığını kanıtladı.
* Arkansas Üniversitesi Çocuk Elektrofizyolojisi Bölümü Başkanı Doç. Volkan Tuzcu, çocukların kalp ritim
bozuklukluğunu ışın kullanmadan tedavi eden yöntem geliştirdi.
* Amerikan Nature Dergisi, Türk doktor Murat Digiçaylıoğlu'nun "beyin kanamasından sonra hücrelerin ölmesini
önleyen buluşu"nu duyurdu.
* Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmalarını sürdüren Dr.Hande Özdinler, bugüne kadar işlevi
bilinmeyen Prion isimli proteinin beyin hücrelerinin yenilenmesi açısından önemini ortaya koydu.
* Houston Methodist Hastanesi Sindirim Hastalıkları Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Atilla Ertan, "ABD'nin en seçkin 10
hekimi" arasına girdi.
* Memphis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Demir, ABD'de Bilim-Sağlık Ödülü'ne layık görüldü.
* Cornell Üniversitesi Kısırlık Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk Oktay, kadınların menopozdan sonra da
çocuk sahibi olabilmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi.
* Columbia Üniversitesi Kardiyoloji Direktörü Prof. Dr. Mehmet Öz'ün yazdığı "You: The Owners Manuel" isimli
kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün Harry Potter ve Da Vinci Şifresi'ni geride bırakarak, 350 bin adet sattı.
KONFÜÇYUS DĐYOR KĐ ……………….
"Bir ulusun tüm yönetimi sana bırakılsaydı önce ne yapardın?" "Önce dilini geliştirirdim" demiş ve açıklamış bilge
Konfüçyus. "Dil düzgün olmayınca, söylenen, söylenmek istenen değildir. Söylenen, söylenmek istenen
olmayınca, yapılması gereken yapılmadan kalır.Yapılması gereken yapılmadan kalınca, töreler ve sanat geriler.
Töreler ve sanat gerileyince, adalet yoldan çıkar. Adalet yoldan çıkınca, halk çaresizlik içinde kalır. Đşte bundan
dolayı söz, başı boş bırakılmaz."

ERKEK VE KADIN ĐÇĐN PARA ÇEKME KURALLARI (Biz bankanın yalancısıyız)
Erkekler için :
01- Aracınızla bankamatiğe yanaşın.
02- Sol ön camı açın.
03- Kartınızı yuvaya sokup şifrenizi girin.
04- Çekmek istediğiniz tutarı girin.
05- Kartınızı, paranızı ve fişinizi alın.
06- Camı kapatın.
07- Yolunuza devam edin.
Kadınlar için :
01- Aracınızla bankamatiğe yanaşın.
02- Geri vitese takıp camla makine aynı hizaya gelmesi için gereken miktarda geri gelin.
03- El frenini çekin, camı açın.
04- Çantanızı bulun, kartınızı bulmak için ön koltuğa boca edin.
05- Radyonuzu kapatın.
06- Kartı makineye takmaya çalışın.
07- Arabadan bariz miktarda uzak kalan makineye daha rahat ulaşabilmek için arabanın kapısını açın.
08- Kartı yerleştirin.
09- Doğru tarafından tekrar yerleştirin.
10- Đç kapağında şifrenizin yazılı olduğu telefon defterinizi bulmak için çantanızı kurcalayın.
11- Şifrenizi girin.
12- ĐPTAL tuşuna basın ve doğru şifrenizi girin.
13- Çekmek istediğiniz tutarı girin
14- Yan aynadan makyajınızı kontrol edin.
15- Paranızı ve fişinizi alın.
16- Çantanızı tekrar koltuğa boşaltarak cüzdanınızı bulun ve paranızı içine koyun.
17- Fişinizi fermuarlı bölüme yerleştirin.
18- Makyajınızı tekrar kontrol edin.
19- 1 metre ilerleyin.
20- Bankamatiğe doğru geri geri gelin.
21- Kartınızı alın.
22- Çantanızı tekrar döküp kredi kartlığınızı bulun ve kartınızı uygun yere yerleştirin.
23- Arkanızda söylenmekte olan erkek sürücüleri kızdırmak için uygun el hareketini yapın.
24- Motoru tekrar çalıştırın ve yola devam edin.
25- 5-6 kilometre ilerleyin.
26- El frenini indirin

☺ AMELĐYAT
Adam yolda arkadaşına rastlar ve merakla;
-Ben seni hastanede biliyordum?
-Kaçtım ..
-Niye kaçtın ?
-Hemşire basit bir ameliyattır niye heyecanlanıyorsun ki! dedi.
-Sakin olasın diye söylemiştir sana
-Bana değil operatöre söyledi.

☺ MEMLEKETĐMDEN MANZARALAR
* Đşe gazetelere yansıyan "Acemi hırsız" başlıklı haberle başlayalım: "Samsun’da soyduğu bankaya para
yatırmaya kalkan kişi yakalandı!"
* Bursa’da C.K. adlı vatandaş, park halindeki tankerde mazot olup olmadığını çakmakla kontrol etmek istedi.
Alevler içinde kalan C.K. ile E.A. yaralandı.
* Rize Belediyesi asfaltlama ekipleri, park halindeki bir kamyoneti de lastikleri ile birlikte asfaltladı. Kaplıca
Mahallesi’nde yeni dökülmüş asfalta gömülmüş durumdaki kamyonet, görenleri şaşkına çeviriyor.

