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BAKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım GDB Oktay Alemdar ve Kenan Karakuş’un büyük gayretleri ile Adnan Tunca İşitme
Engelliler Okuluna alınan FM cihazı 38000 Dolarlık bir eşli bağış projesi olarak Oktay’ın döneminde başlamış ve
benim dönemimde bitirilerek cihaz okula verilmişti. Geçtiğimiz 17 Nisan 2009 Cuma günü Cengiz Benakman ,
Oktay Alemdar , Kenan Karakuş , Sedat Önengüt , Serhad Ceylan ile birlikte 6 kişi ile Okula giderek medya
mensupları önünde cihazı okul müdürüne teslim ettik. Bu arada cihazla yapılan dersten küçük bir örnek gösteri
dahi projenin ne kadar önemli ve Rotary’e yakışan bir hizmet olduğunu bir kere daha ortaya koyması bakımından
önemliydi.
Geçtiğimiz hafta sonu Mimarsinan Rotary Kulübünün geleneksel hale gelen ve gençler için çok önemli bir
program olan klasik müzik yarışması yapıldı.Kulübümüzün katılan arkadaşlarımız tarafından temsil edildiği
yarışmanın gecesinde yemekli toplantı geniş katılımlı ve keyifli olmuş . İştirak eden dostlara çok teşekkür
ediyorum.
2420. Bölge Sağlık , Eğitim ve Kültür Konvoyu Projesi ile ilköğretim öğrencilerine yapılacak sağlık ve
eğitim desteğinin son ayağı olan Trakya Bölgesindeki çalışmalar Cumartesi günü Çorlu’da , Pazar günüde
Çerkezköy’de görkemli bir şekilde yapılarak sona erdi. Bölgemizin bu önemli projesi Rotary adına çok önemli izler
bıraktı.
Bu gün toplantımıza Kocasinan Mahallesi Muhtarı Tahsin Başkan katıldı. Sevgili Dostumuz Demirkan
Çağlayan tarafından kulübümüz adına Muhtarlığa hibe edilen bilgisayar takımı nedeniyle Sayın Muhtar
Kulübümüze teşekkür plaketi verdi. Sevgili Demirkan’a çok teşekkür ediyorum.
Bulgaristanın Pyrgos Kulübü için Bourgas kentinde yapacağımız Uluslararası RYLA seminerine
Türkiye’den 4 öğrenci götüreceğiz. Öğrencileri Tamer Boral ve Emre Alp dostlarımız Öğretmeni ise Ali Es
dostumuz götürecekler Buna göre 24 Nisan Cuma günü Bulgaristan’a gidecek olan kafile , seminerden sonra 26
Nisan Pazar günü Türkiye’ye dönecekler. Tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.
GSE programı çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden Avustralya grubunu 28 Nisan Salı günü saat 12.00 de
Rotary evi önünde Lüleburgaz Rotary Kulübünden teslim alacağız. Aynı gün öğleden sonra Panaromik Edirne
turu , II. Beyazıt Külliyesi , Selimiye Camii , Sarayiçi gibi tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra akşam
Kulübümüzün toplantısına katılıp sunum yapacaklar.Gece kendilerini misafir edecek Rotaryenlerin evinde kalacak
olan grup ile 29 Nisan Çarşamba sabahı ortak kahvaltı yapacağız . Kahvaltıdan sonra bütün gün meslekleri ile
ilgili ziyaretlerde bulunup çalışmalar yapacak olan misafirler , aynı akşam Edirne’nin özel bir lokantasında üyeler
ile birlikte yemek yiyecekler. Evlerdeki son gecelemeden sonra 30 Nisan Salı günü sabah kahvaltısını birlikte
yapıp misafirlerimizi İstanbul Yenikapı’ya götürüp feribota bindireceğiz ve Yalova Kulübü’ne teslim edeceğiz .
.

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 28 Nisan Salı günü Saat 20.00 de Rotary evinde
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ATTENDANCE GETİRENLER
Oktay Alemdar
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MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Altan Bayram , Hasan Altuntaş, İlhan Toksöz, İsmet Açıkgöz,Kaya Zeybekoğlu
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)
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ERKEKLER MELEKTİR
Bir gün ormancının biri dalları nehrin üzerine sarkan ağacın dallarını keserken baltasını suya düşürür.
'Aman tanrım' diye bağırdığında bir peri belirir ve
'Ne diye bağırıyorsun?' der.
Ormancı baltasını suya düşürdüğünü ve yaşamını sürdürebilmek için o baltaya ihtiyacı olduğunu söyler. Peri suya
dalar ve elinde bir altın balta ile tekrar belirir.
'Baltan bu muydu?' diye sorar. Ormancı 'hayır' diye cevaplar.
Peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde gümüş bir balta ile tekrar belirir ve yine sorar.
'Baltan bu muydu? 'ormancı yine 'hayır' diye cevaplar.
Peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde demir bir balta ile tekrar belirir ve yine sorar.
'baltan bu muydu?' ormancı 'evet' der.
Ormancının dürüstlüğü perinin çok hoşuna gider ve baltaların üçünü de kendisine verir.
Ormancı mutlu bir şekilde evine döner.
Bir zaman sonra ormancı eşiyle birlikte nehir boyunca yürürken karısı suya düşer.
Ormancı 'aman tanrım' diye bağırır. peri yine belirir ve sorar.
'Ne diye bağırıyorsun?' ormancı 'karım suya düştü der.
Peri suya dalar ve Jennifer Lopez’le birlikte geri döner.
'Senin karın bu mu?' diye sorar. Ormancı 'evet' der.
Peri sinirlenmiştir. 'yalan söylüyorsun. gerçek bu değil' der. Ormancı 'özür dilerim peri, ortada bir yanlış anlaşılma
söz konusu. Eğer Jennifer Lopez için hayır deseydim bu sefer Catherine Zeta-Jones ile geri dönecektin, O’na da
hayır deseydim karımla dönecek ve her üçünü de bana verecektin. Ben fakir bir adamım ve üç karımın
sorumluluğunu taşıyabilecek durumda değilim. Jennifer Lopez’e evet dememin sebebi budur.
Bu hikayeden alınacak ders :
Ne zaman bir erkek yalan söylüyorsa bunun iyi ve saygın bir nedeni vardır ve bu başkalarının yararı
içindir.

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

Gerçek hikayeler ……………

ÇOCUK VE KÖPEK
Bir dükkan sahibi dükkanının vitrinine üzerinde "satılık köpek yavruları" yazan bir tabela asarken, yanında küçük
bir erkek çocuğu belirdi "köpek yavrularını kaça satıyorsunuz?" diye sordu. Adam çocuğa yavruların en az 50
dolar ettiğini söyledi. Çocuk elini cebine attı, biraz bozuk para çıkardı, dükkan sahibine bakıp "iki dolar otuzbeş
sentim var. onlara bakabilir miyim?" dedi. Dükkan sahibi çocuğa gülümsedi ve bir ıslık çaldı. lady adlı bir köpek
dükkanın içindeki kulübesinden çıkıp onlara doğru koşmaya başladı. Arkasında beş tane küçük yün yumağı vardı.
Yavrulardan biri, diğerlerinin gerisinden topallayarak geliyordu bu küçük çocuğun . hemen dikkatini çekti. "Bu
yavrunun nesi var?" dükkan sahibi "veterinerin dediğine göre, kalçasında bir kemik eksikmiş" diye yanıt verdi "hep
böyle topallayacakmış" küçük çocuk hemen, "onu almak istiyorum" dedi dükkan sahibi "sahi mi?.. o yavruyu
gerçekten istiyorsan sana bedava verebilirim" dedi çocuk dükkan sahibine yaklaştı ve öfkeyle "onu bana bedava
vermenizi istemiyorum bu yavru da diğer yavrular kadar değerli fiyatı neyse size ödeyeceğim şimdi size iki dolar
otuz beş sent vereceğim, kalan parayı da ayda elli sent, elli sent ödeyeceğim!" dedi dükkan sahibi "o sakat
yavruyu ne yapacaksın? o hiçbir zaman diğer köpekler gibi koşup, oynayamayacak" dedi. Küçük çocuk
pantolonunun paçasını yukarı kaldırdı ve iki çelik bağla desteklenmiş eğri sol bacağını gösterdi "ben de pek
koşamıyorum" dedi "bu yavrunun da kendini anlayacak birine ihtiyacı var." Son dört aydır bacağına çelik bağ
takan küçük çocuk, evinin ön kapısından içeri, kucağında yeni aldığı köpek yavrusuyla girdi. Köpeğin kalçasında
bir kemik eksikti ve yavru yere bırakıldığında ciddi biçimde topallıyordu. Çocuk kendi durumundan ümitsizdi ama
yanında yeni arkadaşıyla umutları canlanmış ve yepyeni bir coşkuyla dolmuştu ertesi gün çocuk ve annesi küçük
köpeğe nasıl yardim edebileceklerini öğrenmek için bir veterinere gittiler. Veteriner, çocuğa eğer her sabah yavru
köpeğin bacağına masaj yapar, sonra da onu en az iki kilometre yürütürse, o zaman kalçasındaki kasların
güçleneceğini, yavrunun artık acı çekmeyeceğini ve daha az topallayacağını anlattı. Yavru köpeğin yürürken
rahatsızlığını inleyerek ve havlayarak belli etmesine ve çocuğun da kendi bacak bağından acı ve zorluk
çekmesine karşın, programı iki ay sabırla sürdürdüler. Üçüncü ay, artık her sabah okuldan önce beş kilometre
yürüyorlardı ve artık ikisi de yürürken acı duymuyordu. Bir cumartesi sabahı çalışmadan dönerken çalıların
arasından önlerine bir kedi çıktı ve köpeği korkuttu. Tasmasından kurtulan köpek hızla caddeye seğirtti. Hızla
gelen bir kamyon köpeğe yaklaşırken çocuk da caddeye fırladı, köpeğini yakalamak istedi ama yolun kenarına
yuvarlandı, geç kalmıştı, kamyon köpeğe çarpmıştı köpeğin ağzından kan geliyordu çocuk köpeğine sarılmış
ağlarken kendi bacağındaki bağın çıkmış olduğunu gördü. Kendisi için üzülecek zamanı yoktu hemen ayağa
kalktı, köpeğini kucağına aldı ve eve doğru yola koyuldu. Köpek küçük küçük havlayarak çocuğa umut veriyor ve
onun heyecan içinde elinden geldiğince hızlı koşmasına neden oluyordu. annesi onu ve acı çeken köpeğini
hemen hayvan hastanesine götürdü. Anne oğul merak içinde köpeğin ameliyatı atlatıp atlatmadığını öğrenmek
için beklerken çocuk hem de çelik bağları gevşemişken simdi nasıl olup da hızlı hızlı yürüyebildiğini ve
koşabildiğini sordu annesi söyle dedi: "sende osteomiyelit vardı bu bir kemik hastalığıdır bu hastalık bacağını
zayıflattı ve sakat bıraktı, bu nedenle de topallıyor ve acı çekiyordun bacağındaki çelik bağ destek içindi eğer
acıya ve saatlerce sürecek tedavilere dayanmaya razı olsaydın, bu geçecekti ilaçlara iyi cevap verdin, ama fizik
tedaviye her zaman karşı koydun baban ve ben ne yapacağımızı bilemiyorduk doktorlar bize bacağını yitirmek
üzere olduğunu söylediler sonra eve köpek yavrusunu getirdin sanki onun gereksinmelerini anlıyor gibiydin sen
ona yardim ederken aslında büyümek ve güçlenmek için kendine yardim ediyordun." Tam bu sırada
ameliyathanenin kapısı ağır ağır açıldı. veteriner yüzünde bir gülümsemeyle dışarı çıktı. "köpeğiniz iyileşecek"
dedi.

BEBEK DÜNYASINDA MÜZİĞİN YERİ
Müziğin bebeklerin dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Bebekler daha doğmadan önce müzik dinlemeye
başlarlar. Anne karnında 21. Haftasını doldurmuş olan bir bebeğin işitme duyuları gelişmiş durumdadır. Bu
dönemden itibaren bebekler radyoda ya da televizyonda çalan bir müziği ya da annesinin söylediği şarkıları
dinelmeye başlamıştır. Bir diğer deyişle anne karnındaki bebek annesiyle birlikte onun dinlediği tüm müziklere
kulak misafiri olmaktadır. Müziğin bebekler üzerinde oldukça farklı etkileri mevcuttur. Kimi zaman onları güldürür
kimi zaman uyutur kimi zaman da rahatsız edip ağlatabilir. Araştırmalar müziğin bebeklerin beyni için doğdukları
andan itibaren oldukça önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Müzik bebeklerin nasıl düşüneceklerini,
sorunların çözüm yollarını, dili öğrenmelerini hatta ilerleyen zamanlarda derslerini öğrenmelerini bile
etkilemektedir. Beyin gelişiminin iki bileşeni vardır. Bunlar çocuğunuzun genleri –ki bu değiştirilemez- ve yaşadığı
çevre-ki bu zenginleştirilebilecek bir bileşendir- Çocuğun beynini bir harita olarak düşününseniz, çocuğunuza ne
kadar uyaran verirseniz harita da o kadar genişleyecektir. Böylelikle daha çok bilgi ve beceri depolayabilecektir.
Büyümek için bebeğinizin beyinin herhangi bir düzenin nasıl oluştuğunu öğrenmesi ve hatırlaması gerekmektedir.
Müzik de tam olarak bunlardan oluşmuştur. Anne ya da babanın bir müzik aleti çalması, dans ederek ya da el
çırparak ritim tutması bebeğin küçük motor kaslarının gelişimi için de temel oluşturur. Müzik beyin için bir
egzersizdir. Çocuğunuz müzik dinleyerek ya da müziğe katılarak hangi seslerin birbirini izlediğini, yaptığı
hareketlerin nasıl sesler çıkarttığını öğrenir. Bu bağlantı bebeğin algılama, öngörme ve sorun çözme yeteneklerini
geliştirmesi için çok önemlidir. Bebeler, anne babalarını ve çevresinde gördükleri diğer insanların seslerini taklit
ederek konuşmayı öğrenirler. Birçok kişi için şarkı sözlerini hatırlamak bir metni ya da bir şiiri hatta alışveriş
listesini bile hatırlamaktan daha kolaydır. Bunun nedeni müziğin aynı zamanda bellek için bir tetikleyici olmasıdır.
Bundan dolayı da müzik çocuğun dili kavramasında ve kelime hazinesini geliştirmesinde büyük rol sahibidir.
Müziğin önemi bu kadar büyükken miniklerin müzikten olabildiğince yaralanmaları için nelere dikkat edilmesi
gerektiğini gözden geçirmekte fayda vardır.
Yeni Doğan Bebekler: Yeni doğan bebekler için müzik hem bir zevk aracı hem de eğitici bir araçtır. Özellikle
yeni doğan bebekler müzik aracılığıyla farkında olmadan birçok şeyi öğrenirler. Bundan dolayı anne babalara
bebeklerinin daha ilk günlerinden itibaren onlara müzik dinletmelerini öneriyoruz. Böylelikle bebekler çok erken bir
dönemden itibaren müzikle interaktif bir ilişkiye girme konusunda önemli bir yol kat etmiş olacaktırlar.Farklı
türlerde müzikler dinlemenin bebeklerin duygusal ve zihinsel gelişiminde önemli bir rolü vardır. Araştırmalar
özelikle klasik müziğin bebeğin beynini uyaran nota dizeleri nedeniyle çok daha etkili olduğunu göstermektedir.
Bazı anne babalar klasik müzik dinlemekten hoşlanmıyor olabilir. Ancak yine de bebekler için hazırlanmış klasik
müziğin öneminden dolayı zaman zaman onlarla bu tarz müzik dinlemekte fayda vardır. Ancak bebeklere her
zaman klasik müzik dinletilmesi de şart değildir. Özellikle oyun zamanlarında ve bebeğinizin keyifli olduğu
zamanlarda ona hareketli ve farklı ritimleri olan müzikler de dinletilebilirsiniz.
2 – 5 Yaş Arası Çocuklar: Bu yaş aralığındaki çocukların hemen hemen hepsi müziğe bayılır. Özellikle gürültü
yapmayı çok sevdikleri bu dönede çeşitli müziklere eşlik ederek doyasıya gürültü yapabilmek çocukları hem
eğlendirecek hem de özgüvenlerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Basit enstrümanlar ya da müzikli oyuncaklar
da bu dönem çocuklarının özgüvenlerinin gelişimde, sebep sonuç ilişkilerini daha sağlam bir şekilde öğrenmeleri
açısından önemlidir.Ancak bu dönemde çocuğun kendisine göre zor olan bir enstrümanı çalması ya da
öğrenmesi için zorlanması da özgüvensiz ve hırçın olması gibi bazı önemli riskler taşıyabilir. Bundan dolayı müzik
konusunda çocukların serbest bırakılması, kendi zevkleri doğrultusunda yönlendirilmeye çalışılması en doğru
yoldur.
Okul Öncesi Çocukları: Bu dönemde çocukların keşfetme yeteneklerine mümkün olduğunda şans tanımakta
fayda vardır. Bu yaş grubundaki çocuklara müzik konusunda her zaman bir şeyler öğretmeye çalışmak yerine,
kendi kendine keşfetmesi için ona izin vermek, zaman zaman kızsa da hırçınlaşsa da onu kendi kendine
bırakmak doğru bir yol olacaktır.Gelişmiş, küçük kasların motor becerisini gerektiren enstürmanlarla uğraşması
(piyano, gitar gibi) çocukların ayakkabılarını bağlamak, giysilerini düğmelemek gibi işleri başarması açısından
faydalı olacaktır. Anne babaların müzik aletlerini çocuklarıyla birlikte çalması da (ya da çalmaya çalışmasının)
onların sosyal gelişimi besleyecektir.Müzik dinlemek ya da enstürman çalmak dışında müzik eşliğinde dans
etmek de çocuklar için son derce faydalıdır. Çünkü dans çocukların hem fiziksel gelişimine katkı sağlar hem de
ritm öğretir. Ve bu da çocuklara sayı saymayı öğrenmeleri için yardımcı olur. Çok yönlü faydalarından dolayı
müziği daha ilk günlerinden itibaren çocukların hayatına adapte edilmesi onların fiziksel, psikolojik ve sosyal
gelişimleri açısından çok faydalı olacaktır.
Uzm.Psk.Yasemin MERİÇ KAZDAL

