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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Guvernörümüz Nuri ÖZGÜR ile 03.Kas m Sal günü yapaca
z 4. kulüp Asamblesinin bir yerde son
provas olacak 3. Asamblemizi Guvernör Yard mc z Mehmet GÖRKEY!in denetiminde
yapt k.Komite raporlar tekrar gözden geçirildi.Son düzeltmeleri yapt ktan sonra 4. Asamblemize haz r
olaca z.Asamble yeme imizde bu dönem verece imiz meslek ödüllerinin sunu törenini yapmay
planl yoruz.Yine bu toplant zda iki yeni üyemizin rozet tak m törenini de yapaca z.Bir de iklik
olmazsa Asamble saatimiz 18.30. Rotary Evinde toplanaca z.
SUAD YE ROTARY KULÜBÜ ÖNDERL NDE 27 EK M TAR NDE RAHM KOÇ MÜZES ERDO AN GÖNÜL
GALER NDE YAPILCAK OLAN CUMHUR YET BALOSU PROGRAM DETAYIMIZ A
IDA B LG LER ZE
SUNULMAKTADIR.
TAR H
: 27 EK M 2009-SALI
SAAT
: 19.00
YER
: RAHM KOÇ MÜZES ERDO AN GÖNÜL GALER - SÜTLÜCE
PROGRAM
: 19.00-20.00
KAYIT
20.00
YEMEK BA LANGICI
20.30-21.30
AYSUN-AL KOCATEPE E
NDE FINDIKLI ROTARY KULÜBÜ
ROTUSAM KOROSU ATATÜRK’ÜN SEV LEN ARKILARI
21.30-22.00
KONU MA VE D LEK TÜRKER’DEN ATATURK SUNUMU
22.00-24.00
AYSUN-AL KOCATEPE E
NDE BALO MÜZ
DAVET YE ÜCRET K BA I 130,00 TL’D R.

ISFR (Uluslararas Kayak Dostluk Grubu)
Snow Flakes Chapter – Türkiye Kartaneleri Aya 18 – 25 ubat 2009 tarihleri aras nda Uluda
Kayak öleni düzenliyor.
Kayak öleni program ve kay t formunu arzu eden arkada lar z sekreterimizden alabilirler.
yi günler dileklerimle.

Cengiz Benakman

SAF RLER

Z

:

Mehmet GÖRKEY

12. Grup Guvernör Yard mc

ATENDANCE GET REN ÜYEM Z :

Ali ES

Bulgaristan Svelengrad Rotary Kulübü

MAZERETL ÜYELER

:

Muzaffer MEM

:

Ahmet DEVEC – Emre ÜLKÜMEN – rfan KIZANLIK

:

84.00

Z

ARAMIZDA GÖREMED KLER

Z

DEVAM DURUMU
Önümüzdeki hafta toplant

z: 20.Ekim.2009 Sal Saat 20.00 de Rotary Evinde yap lacakt r.

Ba kan : Cengiz BENAKMAN
Üye
: Tar k ETKER
Bülten irtibat : Faruk ETKER

k. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN
Sayman : Recayi ARAN
Geç.D.B.: Ak n T RYAK
LU
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com
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ASP

N hakk nda bilinmesi gerekenler

Yüzy n bulu lar ndan biri say lan ve Cool Markalar listesinde t p dünyas
alan Aspirin’in, bilinen faydalar saymakla bitmiyor.

temsil eden tek marka olarak yer

Tarihe yön veren markan n öyküsünü gelin bir de Aspirin’in a ndan dinleyelim…
Etken maddem Asetilsalisilik Asit; k saca ASA da diyebilirsiniz. Asl nda kökenim 3.500 y l öncesine
dayan yor. Tüm doktorlar n babas say lan Koslu Hipokrat, ate , a ve do um a lar için sö üt a ac
kabuklar ndan elde edilen bir özsuyu reçetesi yazm r. Bu özsudaki etken madde, bugün bildi iniz ad yla,
gerçekten de a
azaltan ASA’d r.
1897 - Babas için etkili bir antiromatizmal ilaç arayan Bayer kimyageri Dr. Felix Hoffmann etken maddem
olan asetilsalisilik asiti (ASA) dünyada ilk kez kimyasal olarak saf ve stabil formda sentezledi.
6 Mart 1899 benim do um günüm.
lk ticari eklim, 1899 y nda eczanelere sunuldu. Ba lang çta eczanelere 250 graml k elerde toz halinde
veriliyordum. Daha sonralar 1'er graml k ka t po etlerde sunulmaya ve hastalara da lmaya ba land m.
1900 y nda Bayer beni klasik tablet formda satmaya ba lad . Dünyada bu formda sat lan ilk ilaç ben oldum.
1909’da yani do umumdan sadece on y l sonra Amerika’da en çok reçetelenen ilk on ilaçtan biri oldum.
1920’lerde tüm dünyadaki araçlar üzerinde reklam m yap yordu. Bir zamanlar bu arabalarda da
yordum.
1950’de Guinnes Rekorlar Kitab ’nda en iyi a kesici olarak yer ald m.
nan lmaz bir heyecan ya ad m!
1967 y nda bölmeli paketler halindeki ye il ve beyaz renkli karton kutum sat a sunuldu.
UZAYA B LE G TT M!
1969’da Amerikal Astronot Neil Armstrong ay üzerinde yürüyen ilk insan unvan kazand nda onun
yan ndayd m!
1971’de kuzenim Aspirin® Plus C Almanya’da piyasaya sürüldü. çeri indeki C Vitamini ile h zl ve uzun
süreli etki sa larken, ba kl k sistemini de desteklemesiyle kabul gördü. Özellikle so uk alg nl ve gripte
kl a iyi gelmesiyle ün sald …
1970’li y llar n ba lar nda hakk mda geni çapl ara rmalar yürüten ngiliz Bilim Adam Profesör John Vane,
benim etki mekanizmam aç kl a kavu turdu.
Birçok önemli çal maya da zemin haz rlayan ve ASA’n n farkl hastal klara kar kullan p geli tirilmesinde
önemli rol oynayan bu ara rma Prof. Sir John Vane’e 1982 y nda Nobel T p Ödülü’nü kazand rd .
Veeee… sene 1999! Tam 100 ya nday m ve hiçbir zaman ya lanmad
bir kez daha kan tlad m!
Bayer, büyük gün 6 Mart 1999'da, en iyi bilinen ürünü olan benim için çok özel bir do um günü arma an
tasarlad . Bayer´in Leverkusen'deki gökdelen idari binas dünyadaki en büyük Aspirin® paketine
dönü türüldü. Guiness Rekorlar Kitab 'na "Dünyan n En Büyük Aspirin® paketi" olarak geçti.
nan lmaz büyük bir kutlama oldu ve gördüm ki 100 sene sonra bile herkes taraf ndan sevilip güveniliyorum!
Etken maddem ASA’dan her y l yakla k 50 bin ton üretiliyor. Bu miktar 500 mg’l k tabletlere
labilseydi, 100 milyar adet tabletim elde edilirdi. Bunlar yan yana koysayd k
1 milyon km’lik bir
zincir olu turulabilir ve bu uzunlukta bir zincir dünyadan aya kadar gidip gelebilirdi.
Ben migren ve romatizmal a lara da iyi gelen bir ilac m. Her y l hakk mda 3500’den fazla bilimsel ara rma
yap yor. Bu ara rmalardan baz lar n sonuçlar sizleri de
rtacak
Tansiyonu dü ürüyorum:
spanyol bilim insanlar , beni ara rm . Buna göre; Yüksek tansiyona iyi geliyorum. Her gün al nan 100
miligraml k tabletim, büyük ve küçük tansiyonu belirgin oranda dü ürüyor. Ancak uzmanlar uyar yor: Beni
sabah de il, geceleri içmelisiniz.
Kalp dostuyum:
Günde en az 75 miligram benden almak, kan inceltip damar iltihaplanmas önlüyor. Bu da kalp hastal klar
riskini yüzde 30 oran nda dü ürebiliyor. Gö üs a
hissedildi inde bir Aspirin çi nemek, olas kalp krizini
ba tan önlemeye yard mc oluyor ve kriz geçirilmi se bile bunun yaratt tahribat azalt yor.
Güne yan na kar iyi geliyorum:
Yaz n bir anda korunmas z olarak güne in alt nda kalmaktan kaynaklanan yan klar can çok yakar ve ard ndan
cildin kabarc klar eklinde su toplamas na neden olur. Çok fazla güne alt nda kald ktan en az bir-iki saat sonra
al nacak iki adet Aspirin tabletim, hem yanmay , hem de cildin su toplamas azalt r.

Nas yumu at yorum:
5-6 adet tabletimi, toz haline getirip yar ar çay ka
su ve limon suyuyla kar
n. Nas rl bölgeye bu
kar
sürdükten sonra, üzerini s cak ve nemli bir bezle 10 dakika örtün. çeri imdeki asit, nas
yumu atacak ve sünger ta yla biraz ovduktan sonra nas
z düzelecektir.
Prostat riskini azalt m:
Ünlü sa k merkezi Mayo Clinic’in uzmanlar taraf ndan 1400 erkek üzerinde 5,5 y l boyunca yap lan
ara rma, prostat riskinin, her gün Aspirin içen erkeklerde iki kat azald
gösterdi.
Uçuklar geçiriyorum:
Macar uzmanlar taraf ndan yap lan bir ara rmaya göre, her gün al nacak 125 miligram Aspirin tabletim,
uçuklar n cilt üzerindeki ömrünü ortalama 8 günden 5 güne dü ürüyor. Ayr ca uçu a neden olan iltihabi da
azaltarak, etkilenmi bölgenin daha çabuk iyile mesini sa yor.
Kolon kanserine kar yine ben:
Aile bireylerinizden biri kolon kanseriyse her gün benden içmenizde büyük fayda var. Zira ara rmalara göre
günde 81 miligram Aspirin alan erkeklerde kolon kanseri riski, almayanlara göre yüzde 50 oran nda dü ebiliyor.
Haf za dostuyum:
Hollanda’daki Erasmus T p Merkezi’nde görevli bilim adamlar taraf ndan yap lan bir ara rmaya göre, birkaç
l boyunca düzenli Aspirin kullananlarda Alzheimer hastal na yakalanma riski, bu ilac düzensiz kullananlara
göre yakla k yüzde 80 oran nda daha az ortaya ç yor.
Bir nevi korumay m:
Felcin nedeni kan p ht la mas . Benim en önemli özelli im de p ht la may önlemek. Her gün al nacak bir
Aspirin'in, felç geçirmi erkeklerde yeni bir felç riskini yüzde 25 oran nda önledi i biliniyordu. Bundan yola
kan uzmanlar, genel olarak felç riski ta yanlarda da ayn oranda etkili olaca
dü ünüyor. Hatta baz
ara rmalar bu oran n daha da yüksek olabilece ini gösteriyor.
TAM 110 ya nday m ve sözüm ona güçlü geçinen yeni ilaçlar n hepsinden daha sa kl m.
Hafif ve orta iddetli a larda ben yeterim!
Güçlü a kesicileri doktorunuza dan madan kullanmay n…Yan
Nice 110 y llara….
Alparslan YALKIN n katk

zdan beni ay rmay n…

ile

Charles Schultz'un Felsefesi
da 'Peanut' çizgi dizisinin üreticisi Charles Schultz'un felsefesi yer al yor. Sorular yan tlaman z
gerekmiyor. Yaln zca okuyun, mesaj anlayacaks z.
1. Dünyan n en varl kl 5 insan kim?
2. Son be 'Camel Trophy'yi kimler kazand ?
3. Son be y n güzellik kraliçeleri kimlerdi ?
4. Nobel ödülü kazanan 10 ki inin adlar söyleyin.
5. Oscar ödülü kazanan 12 aktör veya aktrisin adlar söyleyin.
Ne kadar yan tlayabildiniz ?
Asl na bakarsan z geçmi in ünlülerini hiçbirimiz hat rlamay z. Bunlar n hepsi kendi alanlar n en iyileridir.
Fakat alk biter. Ödüller solar. Ba ar lar unutulur. Ünvanlar ve sertifikalar sahipleriyle birlikte gömülür.
Ba ka bir test daha:
1. Okul hayat zda sizi destekleyen bir kaç ö retmeninizi say n.
2. Zor bir zaman zda size yard m eden 3 arkada
n ad söyleyin.
3. Size kayda de er bir eyler ö reten 5 ki i söyleyin.
4. Sizi takdir edip, özel hissettiren bir kaç ki i dü ünün.
5. Birlikte olmaktan zevk ald
z 5 ki i dü ünün.
Daha kolay de il mi?
ssadan hisse: Hayat zda bir fark olu turan insanlar en fazla sayg nl a, en çok paraya ya da ödüle sahip
olan ki iler de ildir. Size önem veren, özen gösteren ki ilerdir.
'Dünyan n sonu geliyor diye üzülmeyin. u anda Avustralya'da yar n oldu bile.'
Alparslan YALKIN n katk

ile

Bir baba, tüm ömrünün birikimleri ve tecrübeleriyle o luna nasihat ediyor.
lum, Türkiye’de hiç bir zaman döviz üzerinden borçlanma.
Ba bakan dahil hiç bir siyasi liderin veya bakan n demecine inan p i lerini onlara göre sak n düzenleme.
Hiçbir zaman acele karar verme ve verdi in karardan kolay geri dönme, bu davran kendine güvenini artt r.
Arkada na kefil olmak yerine, e er imkan n varsa ona borç vermeyi teklif et.
er bir mal satman gerekiyorsa mümkünse vadeli satma, pesin sat,hatta biraz zarar etsen bile böyle yap.
Kredi kart ile al veri yaparken kart görevliye veya garsona sakin teslim etme, bizzat sen kasaya götür, pos (kredi
kart )cihaz ndan geçi ini izle ve makineden ç kan fi in rakamlar kontrol et.
Kredi kart ifreni banka görevlisi de olsa bile kimseye söyleme ve ATM makinesi kullan rken de çevredeki ki ilere
gösterme.
Hiçbir kooperatife üye olma çünkü 1990 senesinden sonra kooperatif yoluyla ev veya arsa sahibi olman n hiçbir avantaj
kalmad .
Is hayat :
En zor taklit edilen imza, bir defada kalemi ka ttan kald rmadan at lan imzad r. imzan bu ekilde atmaya gayret et, en
Büyük ve yenilmeyen tek gücün bilgi ve tecrübe oldu unu unutma...
Her kime olursa olsun kefil olacaksan ödeyebilece in rakamdan fazlas na kefil olma, kefalet tutar belli olmayan
sözle melere imza atma, aksi takdirde her eyini kaybedebilirsin.
s hayat nda hiç kimseye oldu undan fazla de er verme, hiç kimseyi de küçük görme, is yerine girerken kap
n elini s k,
hizmetlinin hat
sor, gerekti inde kar ks z yard mda bulun.
Yürüyebilece in mesafelerde otomobil kullanma. Hiçbir zaman görevde iken bir devlet memuruna hakaret etme, hatta ona
vurmay akl ndan bile geçirme. Aksi takdirde bir y la kadar hapis cezas alabilece ini unutma.
Otomobil için:
Otomobil sat n al rken sat en kolay olan marka ve modelde araç sat n almaya gayret et. bu senin haz r para kayna n
olmal r.Çünkü insanin büyük paraya ne zaman acilen ihtiyaç duyaca belli olmaz.
Otomobiline binmeden önce lastikleri, kullan rken motor hararetini,araç tan indi inde camlar ve kap lar n kilitlerini kontrol
etmeyi unutma..
Güvenebilece in bir tamircinin telefonu her zaman yan nda olsun..
Mümkünse ayni marka otomobilin yeni modellerini sat n al, böylece tamircin hep ayn kal r.
Otomobilinin periyodik bakimi ile trafik ve sigorta belgelerinin tam ve eksiksiz olmas na dikkat et. Araban n tüm emniyet
ve güvenlik sistemleri tam olsa bile ayr ca alarm taktir. H rs cayd racak tek ey budur.
Ev ya am nda:
yi bir avukat n, elektrik tamircisinin ve su tesisatç
n adresi kolay nda olsun. Sabah uyand nda yata
mutlaka
topla.Is k yafetini çorab n da dahil olacak ekilde aksamdan haz rla, gerekti inde çama r y kamay ö ren, ancak kendi
giyeceklerinin ütüsünün tamam her zaman kendin yap.
Çorba, pilav, makarna yapmay , et terbiye etmeyi ve pi irmeyi mutlaka ö ren. Evin içinde cumartesi ve pazar hariç pijama
veya e ofmanla dola ma, hatta bu günlerde bile uygun bir k yafet giy.
Esin, aksam yemek haz rlarken mutfaktan ayr lma yard mc ol, yemekten sonra sofray mutlaka sen topla. Mümkünse her
yemekten ve tatl yedikten sonra di ini f rçala, yemek aralar nda yedi in aperatiflerden sonra a
suyla çalkala, yan nda
mentollu veya naneli sak n her zaman olsun.
Tatil yaparken:
Tatile, sa k ve e itime harcayaca n paraya ac ma.
Her y l yeni bir tatil yöresinde tatilini geçirmeye özen göster. Bu sana omur boyunca k rk yada elli farkl yerde tatil yapman
demektir.
Sakin yazl k alma, bu senin ömür boyunca ayn yerde ve ayn zamanda tatil yapman anlam na gelir ki belli bir zaman
sonra tad vermez.
Ayr ca bütün y l sabit masraflar ise i in fazladan tuzu biberi olur.
Özel hayat nda:
Esinle kendi aranda mesafeyi yok etme; her zaman onunda bir özel yasam oldu unu unutma.
Ara s ra e ine sürpriz yap, eve çiçekle git, onu iyi bir restoranda mutlaka aksam yeme ine götür.
Sadece, Allah'tan, evlat ac ya amaktan, yetim hakk yemekten, kuru iftiraya u ramaktan, sab rl insan n
öfkesinden, korkusuz insanin cesaretinden ve kendi nefsinden kork...
Ben bunlar n ço unu yapamad m ama sen yap...!
Baban...

