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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım Gelecek Dönem Başkanımız Cengiz Benakman ile ekibinin Bölge yöneticileriyle
buluştuğu 2420. Bölge Asamblesine 11 Nisan Cumartesi günü Cengiz Benakman , Emre Alp , Cevat Güler ,
Oktay Alemdar , Serhad Ceylan , Emre Ülkümen ve Ümit Mıhlayanlar ile birlikte katıldık. Çok yararlı geçen
Asamble sırasında bölge yöneticileri ile yüz yüze görüşme imkanımız oldu. Katılan tüm dostlarımıza çok teşekkür
ediyorum.
2420. Bölge Sağlık , Eğitim ve Kültür Konvoyu Projesi ile ilköğretim öğrencilerine yapılacak sağlık ve
eğitim desteği için önümüzdeki Cumartesi günü Çorlu’da bölge görevlileri ile buluşacağız. Kulübümüzü temsil
etmek üzere siz değerli dostlarımızın katılımı projeye güç verecektir.
Bulgaristanın Pyrgos Kulübü için Bourgas kentinde yapacağımız Uluslararası RYLA seminerine
Türkiye’den 4 öğrenci götüreceğiz. Öğretmenler ve öğrenciler ile ilgili yolculuk programı Emre Alp ve Ali Es
tarafından yapıldı. Buna göre 24 Nisan Cuma günü Bulgaristan’a gidecek olan kafile , seminerden sonra 26 Nisan
Pazar günü Türkiye’ye dönecekler.
GSE programı çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden Avustralya grubu 28-29 Nisan Salı Çarşamba günleri
Kulübümüzün misafiri olacaklardır. Misafirleri evlerinde ağırlayacak üyelerimizin seçimi Ana Komite Başkanımız
Kenan Karakuş tarafından yapılmıştır . Buna göre misafirlerimiz Nicole Case - Kenan Karakuş , Kerry Murrel Kemal Karakuş , Jane Shannon - Serhad Ceylan , Natasha Togni - Muzaffer Memiş ve Grup lideri Rtn. Brett
Lefebvre benim tarafımdan iki gün boyunca ağırlanacaklardır.
2420 Bölge Vakfı ile ilgili olağanüstü Genel Kurulumuz yapılmış ve Kulübümüzün Vakıf Mütevellisi
olunmasına karar verilmiştir. Buna göre Derneğimizi Vakıfta temsil etmek üzere 3 asil ve 3 yedek üye seçilmiştir.
Asil Üyeler : Yasef Romano , Cengiz Benakman , Emre Ülkümen , Yedek Üyeler : Ali Es , Emre Alp , Oktay
Alemdar
.

GSE Avustralya grubu 28-29 Nisan 2009 Tarihinde Kulübümüzü ziyaret edecekler
2420 Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya Miracle Resort Otelde
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 21 Nisan Salı günü Saat 20.00 de Rotary evinde

NĐSAN AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DERGĐ AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Remzi ÇINARKÖK

Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

Recayi Aran misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
21 Nisan
21 Nisan
23 Nisan

Zerrin-Akın Tiryakioğlu
Zehra Boral
Cenk Benakman

Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ …………..

ATTENDANCE GETİRENLER
Tamer Boral

teşekkürler………………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK, Ahmet Deveci, Hasan Altuntaş, İlhan Toksöz, İrfan Kızanlık, İsmet Açıkgöz, Tarık Etker
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

DEVAM YUZDESİ
YUZDES : %85
Tüm dostlara teşekkürler ........

ULUSLARARASI ROTARY VAKFI GRUP İNCELEME DEĞİİM PROGRAMI
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Rotary Vakfı’nın en etkili ve en başarılı uygulamalarından biri olan Grup İnceleme Değişim - GİD (Group Study Exchange –
GSE) programı 1965 yılından beri bütün dünyada ilgi görmüştür. Uluslararası Rotary 2420. Bölge bu programı başından beri
her yıl uygulamaktadır. Profesyonel meslek yaşamlarının henüz başında olan 25 – 40 yaşları arasındaki genç kadın ve erkek
iş ve meslek sahiplerinin bir başka ülkeyi ziyaretlerine olanak sağlayan bu program, Rotary Vakfı’nın diğer programlarında
olduğu gibi, toplumlar ve kültürler arasında iyi niyet ve dostluğu geliştirerek karşılıklı anlayış kanallarını açmakta ve dünya
barışına katkıda bulunmaktadır. Mesleki ve kültürel iletişimi sağlayan bu programla, Rotaryen olmayan dört işadamı/işkadını,
bir Rotaryenin liderliğinde, yabancı bir ülkedeki Rotary Bölgesine 4 haftalık bir seyahat yaparlar. Bu seyahatte her bir ekip
üyesi misafir edildiği ülkenin sadece kültürel ve doğal güzelliklerini görmekle kalmaz, aynı zamanda o ülke insanlarının ve
toplumunun yaşam tarzını yakından tanır ve yapılan mesleki gezilerle de kendi iş dalındaki görgü ve bilgisini artırır. İki
ülkedeki iki bölge arasında yapılan bu uygulama ile her iki bölgeden birer ekip karşılıklı olarak diğerinin bölgesini ve ülkesini
ziyaret eder.Ekip üyeleri Rotaryen ailelerin evlerinde misafir edilir , program süresince pek çok Rotary toplantısına katılır ve
konuşmacı olarak kendi ülkelerini ve kültürünü tanıtırlar. Özellikle, misafir eden bölgenin, “Bölge Konferansı” resmi
programında yer alarak, tüm kulüplere ulaşma, Rotaryenlerle tanışma şansını yakalarlar.
Adaylarda aranan koşullar;
25 – 40 yaş arasında olmak.
En az iki yıldır belirli bir işte veya meslekte çalışıyor olmak ve program dönüşü de aynı işe ve mesleğe en az belli bir süre
daha devam edecek olmak.
Çalışmakta olduğu kuruluştan, seyahat süresince işinden ayrı kalabileceğine dair şirket yetkilileri tarafından imzalanmış
belge getirmek.
Gidilecek olan ülkenin dilini iyi derecede konuşuyor olmak.
Aday gösterildiği ülkenin vatandaşı ve gösterildiği bölgede ikamet ediyor olmak.
İyi görünüşlü ve giyimli olmak.
Kendini açık ve mantıklı bir şekilde ifade edebilmek.
Açık fikirli, hoşgörülü, esnek ve ekip ruhu ile seyahate yatkın olmak.
Seyahat etmesine engel olabilecek bir rahatsızlığı ve sağlık sorunu olmamak.
Yoğun bir seyahat ve ziyaret programının gereklerini yapmaya hazır olmak.
Bu programa Rotaract’lar da aday olarak başvurabilirler.
Kimler aday olamaz;
Rotaryenler.
Herhangi bir Rotary kulübü onur üyeleri.
Bir Rotaryen ile birinci dereceden kan bağı olanlar.
Rotaryen eşleri.
Bir Rotary kulübü ya da organizasyonunda ücretli çalışan kişi, ya da böyle bir kişinin birinci dereceden akrabası olanlar.
Başvuru tarihinden en az 36 ay önce Rotary kulübünden istifa etmiş bir Rotaryen veya böyle bir Rotaryenin birinci dereceden
akrabası aday olabilir.
BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

HEREYİN BİR NEDENİ VARDIR ?
Erkeklerin Düğmeleri Neden Sağdadır ?
Hakikaten, neden erkeklerin tüm giysilerinde düğmeler sağda, ilikler solda iken kadın giysilerinde
tam tersidir ? İşte, insanların daha çok sağ ellerini kullanmalarından dolayı yerleşen bir alışkanlık
daha. Sağ elini kullanan bir insan için, sağdaki bir düğmeyi, soldaki bir iliğe geçirmek daha
kolaydır. Bu nedenle de erkeklerin düğmeleri daima sağdadır .Peki kadınların düğmeleri niçin
solda ? Kadınların çoğunluğu da, daha çok sağ ellerini kullanmıyor mu? Giysilerde düğmelerin
kullanılmaya başlanıldığı ilk zamanlarda, düğmeler hem çabuk kırılabiliyordu, hem de herkesin
alamayacağı kadar pahalı idi. Düğme alabilecek zengin kadınlar da, uzun elbiselerini ancak
hizmetçilerinin yardımı ile giyebiliyorlardı. Hizmetçiler ise hanımlarının karşısında, onların
düğmelerini, sağ ellerini kullanarak daha rahat ve daha hızlı ilikleyebiliyorlardı (tabii erkeklerin de daha hızlı
çözdüklerini söylemeye gerek yok). Bu neden(ler)le, terziler düğmeleri hizmetçinin sağına, hanımının ise soluna
gelecek şekilde diker oldular. Günümüzde her kadın, kendi kendine giyinip soyunmasına rağmen nedendir
bilinmez, bu adet değişmedi
Neden Esneriz ?
Sadece uykumuz gelince mi esneriz? Esneme bulaşıcı mıdır? Aslında esnemenin ve
fizyolojisinin ardında yatan gerçek hala tam olarak bilinememektedir. Önceleri esneme,
insanın yorgun olduğu zamanlarda kandaki oksijen miktarını artırmak için vücudun yaptığı
bir solunum sistemi refleksi olarak düşünülüyordu. Yapılan deneylerin sonucunda,
esnemenin, solunum olayına kısa bir destek verdiği, ancak onun önemli bir fonksiyonu
olmadığı tespit edilmiştir. Hem burnumuzla, hem de ağzımızla nefes alabilmemize rağmen,
kapalı ağızla esnemek mümkün değildir. En çok ve sık esnemenin olduğu zaman, sabah
uykudan kalkma vaktidir. Ortalama bir esneme 6 saniye sürer. Sadece insanlar değil,
kediler, kuşlar, fareler ve birçok canlı türü de esner. Ancak farklı türlerdeki bu davranış
biçimi, aynı fonksiyona yönelik olabilir mi? Örneğin insanların gülme olarak yaptığı yüzdeki
kas hareketi diğer bazı canlılarda korkunun ifadesi olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda,
hayvanların daha çok dikkat gerektiren bir olayı karşılama sırasında esnedikleri, insanların
ise, tersine dış uyanlarda azalma olduğunda esnedikleri saptanmıştır.Derslerde canı sıkılan öğrencilerin değil de,
canı sıkıldığı halde uyumamaya çalışanların daha çok esnedikleri gözlemlenmiştir. Bir diğer görüşe göre de,
sınava girecek bir öğrencinin veya yarışa girecek bir atletin çok esnemesinin sebebi, organizmanın kendini
sakinleştirmesidir. Esneme de gülme gibi bulaşıcıdır. Esneyen kişinin yüz hatlarında meydana gelen
şekillenmenin, diğer insanlar üzerinde esnemeyi teşvik edici bir etki uyandırdığı tahmin ediliyor. Yani nasıl yemek
yiyen bir insanı görünce acıkırsak, onun gibi bir şey . Esnemenin bulaşıcı olduğunu ileri süren bir görüşe göre ise
ilk insanlardan kalma bir davranış olarak esnemekteyiz. İlkel atalarımız akşamları ateşin etrafında topluca
otururken grubun lideri tüm dişlerini göstererek esner, oturumu kapatır, artık gecenin başladığı, herkesin sabaha
kadar yatması ve hareket etmemesi gerektiği sinyalini verirdi. Grubun diğer üyeleri de esneyerek görüş birliği
içinde olduklarını beyan ederlerdi. Günümüzde bu iş için daha karışık teknolojiler kullanılıyor. Günümüzde
esnemenin hiçbir faydası görülmemektedir ve önümüzdeki bir milyon yıl içinde ortadan kalkacağı sanılmaktadır.
Neden Kravat Takarız ?
Takılar hariç üzerimizdeki her giysinin bir fonksiyonu vardır. Peki kravatın boğazı
sıkmaktan başka fonksiyonu nedir? Her iki yakayı bir araya getirmekse düğme o işi
görüyor. Pek de kravat sever bir millet olmadığımız açıktır ama ister inanın, ister
inanmayın kravatın ortaya çıkışında Türklerin de rolü var.1660'da Osmanlılar Avusturya
ordusuna yenilince o zamanlar Avusturya-Macaristan imparatorluğu sınırları içinde olan
Hırvatistan'dan (Croatia) bir alay asker zaferin kahramanları olarak Paris'e götürüldüler
ve kralın huzuruna çıkarıldılar. Bu askerler boğazlarına renkli mendiller takmışlardı. Bu
mendiller Romalılar devrinde hatiplerin, ses tellerini sıcak tutmak için boğazlarına
sardıkları mendillere benziyordu. Kral çok beğendi ve kendisi de krallık kravatları takan bir alay kurdu. Kravat
kelimesi de Hırvat anlamındaki 'Croat'tan türedi.Çok geçmeden bu moda İngiltere'ye sıçradı. Kravat çeşitli
şekillerde yüzyıllarca yerini korudu, yüzden fazla değişik bağlama şekli geliştirildi. Bağlama şekilleri üzerine
kitaplar yazıldı. 1960 gençliğinin düzene baş kaldırması sırasında biraz gözden düştü ama 1970'li yıllardan
başlayarak popülaritesi yine arttı.

RÜZGÂR ENERJİSİ
Temiz ve yenilenebilen bir enerji kaynağı olan rüzgardan eskiden yel değirmenleri sayesinde günümüzde ise
modern türbinler yardımıyla elektrik elde edilmektedir. Yel değirmenleriyle elektrik elde etme ilk olarak 1890
yılında Danimarkalılar tarafından bulunmuştur. rüzgar gücünden elektrik elde eden ülkelerin başında Almanya
gelmektedir. Almanya dünya rüzgar enerjisi üretiminin %27’sine tek başına sahiptir. %25.5 ile ABD ikinci sırada,
%14,7 ile Danimarka üçüncü sırada yer alır. Danimarka’da 4000′e yakın rüzgar türbini çalışmaktadır. bir yılda
elde edilen rüzgar enerjisinin iki milyar yüz milyon ton petrole eşdeğer olduğu hesaplanmıştır.
Rüzgar nedir?
Rüzgar enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Yer yüzeylerinin farklı
ısınması, havanın sıcaklığının, neminin ve basıncının farklı olmasına, bu farklı basınç da havanın hareketine
neden olur. Güneş ışınları olduğu sürece rüzgar olacaktır. Rüzgar güneş enerjisinin bir dolaylı ürünüdür. Dünyaya
ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2 kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Dünya yüzeyi düzensiz bir şekilde ısınır ve
soğur, bunun sonucu atmosferik basınç alanları oluşur, yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına hava
akışı yapar.
Enerji üretiminde rüzgar kaynağının üstünlükleri
•Temiz
•Bedava
•İklim değişikliği sorununa çözüm
•Hava kirliliği sorununu azaltır
•Enerji güvenliği sağlar
•Enerji arzını çeşitlendirir
•Yakıt ithalini önler
•Yakıt maliyetleri yok
•Ulusal kaynaklar için devletler arası anlaşmazlıkları önler
•Kırsalda elektrik ağını geliştirir
•İstihdam ve bölgesel kalkınma sağlar
•Fosil yakıtların fiyat değişkenliğinden kaynaklanan karmaşıklığı önler
•Modülerdir ve çabuk kurulur
•İthalat bağımlılığı yok
•Yakıt fiyatı riski yok
•Karbon emisyonu yok
•Kaynak tükenmesi yok (Küresel rüzgar kaynağı küresel enerji talebinden daha büyük)
•Arazi dostu (Rüzgar santrali içinde veya etrafında tarım/sanayi faaliyetleri yapılabilir)
•Uygulama esnekliği (Büyük ölçekli ticari santraller veya ev tipi uygulamalar mümkün)
Rüzgar potansiyeli
Dünyada rüzgar gücünde liderlik yapabilir piyasalar: Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Filipinler,
Polonya, Türkiye, İngiltere ve ABD’dir . Bu piyasalar başlangıç safhasında ve fakat gelişme aşamasındadır .
Yapılan araştırmalarda teknik olarak kullanılabilir toplam hazır küresel rüzgar kaynağı tahmin edilen toplam dünya
elektrik talebinin iki mislinden daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır.
Rüzgar enerjisi tarihçesi
İnsanlık medeniyet tarihinde rüzgar çok önemli bir rol oynamıştır. Rüzgarın ilk kullanılması 500 yıl önce Mısır'da
kayıkların bir sahilden diğerine yüzdürülmesinde kullanılmıştır. İlk tam rüzgar değirmeni MÖ 200 yılında antik
Babylon'da inşa edilmiş olmalıdır, bu değirmen bir eksene tutturulmuş pervaneler ile dönüş hareketi üreten bir
makinedir. MS 10. yy'a kadar doğu İran ve Afganistan'da 16 feetlik rüzgar yakalama kanatları ve 30 feet
yüksekliği olan rüzgar değirmenlerinde tahıl öğütüldüğü bilinmektedir. Batı dünyası rüzgar değirmenlerini çok
daha sonraları keşfetmiştir. Bu konudaki ilk yazılı kayıtlar 12 yy'a aittir. Birkaç yüzyıl sonra rüzgar değirmenleri
geliştirilerek ve uyarlanarak su pompalamada kullanıldı.Çok pervaneli yel değirmenleri 19. yy ikinci yarısında
ABD'de icat edilmiştir. 1889 yılında ABD'de 77 tane rüzgar değirmeni fabrikası vardı ve yüzyılın sonunda rüzgar
değirmeni ihracatı ABD ekonomisi için en büyük ihracat kalemi olmuştu. Dizel motorlar icat edilene kadar,
ABD'deki büyük demiryolları büyük çok-pervaneli yel değirmenlerine bağlı kalmıştır (buhar lokomotifleri için su
pompalama, yel değirmeni ile yapılmıştır).1930 ve 1940 lı yıllarda abd de yüzbinlerce elektrik üreten rüzgar türbini
imal edildi. bunlarda yüksek hızda dönen ve elektrik jeneratörünü çalıştıran iki veya üç ince pervane vardı. Bu
türbinler çiftliklere elektrik sağladılar, depolama pillerini doldurmada, radyo alıcılarını çalıştırmada ve bir veya iki
aydınlatma ampulünü çalıştırmada kullanıldılar. 1950 başlarında ulusal şebekelerin her eve ulaşacak kadar
yaygınlaşması ve elektrik düzenleme yasalarının çıkarılması ile rüzgar türbini bir duraklama devresine girdi.

