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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN aram zdan ayr
n
71.y ldönümünde rahmetle an yoruz.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ulu önderimize ve ilkelerine ba
z
sonsuza kadar sürecektir.
Atam n aram zdan ayr
n 71. y ldönümünde,Ataya olan sevgi ve
ba
n ya at lmas amac yla 1639 ö renci,126 ö retmen ve
Rotaryen bir grup 40 otobüs ile An tkabiri ziyaret etti.Bu çocuklar n 40 tanesi
Çocuk Esirgeme Kurumu Edirne ubesi ö rencileriydi.Kulübümüz bu
rencilerin ilk defa Ankara’y ,An tkabiri ve Meclisi görmesini sa lad . Eme i
geçenlere çok çok te ekkürlerimi sunuyorum.
Tüm üyelerimize bir te ekkürümde çok ba ar bir 4. asamble geçirmemiz
için.Sa olun varolun.
Rotary Grup nceleme De im Program için aday bulamad
zdan
öneremeyece imizi 4.Asamblemizde belirtmemize ra men son anda Elif
ERSÖZ karde imizin artlara uymas sebebiyle Kulübümüz ad na önerdik
lerimiz taraf ndan temin edilen 20 adet bot ve 20 adet mont yard
Karaa aç ÖO okulundaki
rencilere ula
ld .
Geçen Dönem Ba kan z Ak n T RYAK
LU’ nun sevgili e i Zerrin han m Ankara’da oturan
eni tesini kaybetti.Ba sa
dileklerimizi iletiyorum.
Daha önce ehrimizde tertiplenmek istenen ama duyuru için zaman k sal ndan kat mc temin
edilemeyece inden iptal edilen Rotary E itim Enstitüsü.14 kas m cumartesi günü saat 9.30 ile 17.30
aras nda Bo aziçi Üniversitesi,Garanti Kültür Merkezi,Uçaksavar kampusunda yap lacakt r.Bu
seminer Avrupa yakas ve Trakya kulüplerine yöneliktir.
yi günler Dileklerimle..
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14 Kas m 2009 Cumartesi REE Semineri program :
Birinci Gurup ( Paralel Gurup 1)
09.30. – 10.00 Kay t ve kabul
10.00. – 10.50 Kulüp Liderlik Plan
( Kulüplerin Ba kan , GLDB, Dönem ve Gelecek Dönem Sekreteri, Dan ma Kurulu Ba kan veya Üyesi, Kulüp Hizmetleri Komite
Ba kan ve üyeleri kat
ile)
10.50 – 11.00 Ara
11.00 – 11.50 Kulüp Liderlik Plan
11.50 – 13.00 Ö le Aras - yemek molas 13.00 – 13.50 URV
(Kulüplerin Ba kan , GLDB, Kulüp Sayman üyesi, URV Komitesi Ba kan ve üyeleri kat
ile)
13.50 – 14.00 Ara
14.00 – 14.50 URV
14.50 – 15.00 Ara
15.00 – 15.50 Halkla ili kiler
( Kulüplerin Ba kan , GLDB, Dan ma Kurulu Ba kan veya Üyesi, Halkla li kiler Komitesi Ba kan ve üyeleri kat
ile)
15.50 – 16.00 Ara
16.00 – 16.50 Halkla li kiler
16.50- 17.30
Toplant n kapatmas
kinci Gurup ( Paralel Gurup 2)
10.00 – 10.50 Etkili Rotary Kulüpleri
( Kulüplerin, Hizmet Komitesi-Meslek, Toplum Hizmetleri Komiteleri Ba kan ve Üyeleri)
10.50 – 11.00 Ara
11.00 – 11.50 Etkili Rotary Kulüpleri
11.50 – 13.00 Ara
13.00 – 13.50 Üyelik
( Kulüplerin Dan ma Kurulu Ba kan ve Üyeleri, Üyelik Komitesi Ba kan ve Üyeleri )
13.50 – 14.00. Ara
14.00 – 14.45 Üyelik
14.45 – 15.00 Ara
15.00 – 15.50 Gençlik
( Kulüplerin Gençlik Komitesi Ba kan ve Üyeleri)
15.50 – 16.00 Ara
16.00 – 16.45 Gençlik
16.45- 17.30
Toplant n kapat lmas

Ata ehir Rotary Kulübü

Bas n Bülteni
ROTARYENLER YÜZLERCE Ö RENC YLE ATA’NIN HUZURUNA ÇIKTI
Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Uluslararas Rotary 2420 Bölge kulüpleri, 40 otobüsle gitti i An tkabir’de, 1639
renciyle birlikte Ata’n n huzuruna ç karak sevgi ve ba
klar sundu.

Rotary Kulüpleri, Ata ehir Rotary Kulübü’nün düzenledi i etkinlikte, stanbul ve çevresinden 1639 ö renciyi 40
otobüsle An tkabir’e götürdü. Büyük önder Atatürk’ün aram zdan ayr
n 71’inci y ldönümünde, Atatürk’e olan sevgi
ve ba
n bir kez daha ya at lmas amaçlayan An tkabir ziyaretine ö rencilerle birlikte, 126 ö retmen, bölge
kulüpleri üyesi Rotaryenler ve e leri de kat ld .
An tkabir’in en büyük ö renci ziyaretleri aras nda ön s ralarda yer alan görkemli gezi 6 Kas m Cuma günü yap ld . 52
Rotary kulübünün kat ld geziye, Ata ehir Belediyesi ile stoç yönetimi de destek verdi.
An tkabir’de Atatürk’ün an t mezar na çelenk koyan ö renciler ad na Rotary 2420 Bölge Guvernörü Nuri Çelik
An tkabir eref defterini imzalad . Bölge kulüpleri derneklerinin giderlerini kar lad gezide, Kurtulu Sava Müzesi
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi de ziyaret edildi. Rotaryenlerin Ankara ziyareti Ulus’taki eski TBMM binas n ziyaret
edilmesiyle tamamland .
Rotary Kulüplerinin düzenledi i An tkabir gezisine kat lan ve ilk kez Ankara’y gören stanbullu ö rencilerin, Ata’n n
huzuruna ç kmak ve ona sevgi ve ba
klar sunmaktan oldukça duygulu olduklar gözlendi.
An tkabir ziyaretini düzenleyen Ata ehir Rotary Kulübü’nün dönem ba kan Cumhur Alp, “10 Kas m dolay yla,
Atam za ve onun ilkelerine ba oldu umuzu bir kez daha göstermek için bu geziyi düzenledik. O’nun ulusumuza
gösterdi i ‘ça da uygarl k seviyesine ula mak ve onu geçmek’ hedefine uygun olarak, kararl
ifade ediyor,
‘Kendinden önce hizmet’ idealiyle toplum ad na çal an Rotary ailesi olarak, huzurlar nda ükran, minnet ve en derin
sayg lar
sunuyorum” dedi.

YA LILIK ÜZER NE...
Cicero'ya ya
nda sorulan, "Üstad, yeniden gençli e dönmek istermiydiniz?" sorusuna verdi i yan t
anlaml r: "Yar birinci bitiren bir at, neden bir daha ba lang ç çizgisine dönmek istesin ki..."
Belli bir ya n alt ndayken hemen hepimiz ya lara bir ac ma hissi ile yakla z. Bu ac ma hissine e lik
eden bir ba ka dü ünce daha vard r; "Ben, iyi ki daha gencim" der ve bundan kendimize anlams z bir
övünme pay ç kar z.
Elele tutu mu yürüyen ya bir çifte baz lar z ac yarak bakar.Bence bu çifte ac yarak de il büyük bir
pta ile bakmak gerekir. * Bu çift, "atletizm yar mas " ba ar yla tamamlam bir çifttir; hayat n
türlü badirelerini atlatm , belirli bir ya a hem de birlikte ula
,üstelik hâlâ elele yürüyecek kadar
birbirlerine olan sevgilerini koruyabilmi "ba ar " yar mac lard r.
Görü üme göre, onlara ancak g pta edilebilir, ac mak ise son derece anlams zd r.
Hepimiz ad na dünya denilen bir stadyumdaki yar mac lar z. Hiç birimiz buraya isteyerek gelmedik ve
istemesek de hepimiz burada ko maya mecburuz. Kimisi önce kimisi sonra, ama herkes vakti geldi inde
bu yar ko acakt r. Kimisi bu yar dereceyle bitirecek,kimisi dereceye giremese de yar tamamlayacak,
kimisi de yar tamamlayamadan kulvar terk edecektir. Kimsenin, ben daha yar n ba nday m diyerek,
yar ba ar yla tamamlam olanlara ac yarak bakmas kadar anlams z bir ey olamaz. Üstelik, yar
henüz ko mam bir ki inin, dereceye girememi (yâni hayatta yeterince ba ar olamam ) ve hâttâ
yar may bitirememi (yâni belli bir ya a ula amam ) ki ilere bakarak, bundan kendine bir övünç pay
karmas da anlams zd r. Çünkü, yar n/hayat n kime ne getirece i belli de ildir.
Dolay yla, gencim diye övünmek, ya land m diye dövünmek anlaml de ildir.
Ya ktan söz ederken Schopenhauer'i anmadan olmaz. Bu büyük filozof, ola anüstü bir ba ar kazanan
"Parerga ve Paralipomena" adl kitab n "Ya am Ça lar n Farkl
Üzerine" alt ba kl bölümünde,
ya k döneminin harika bir analizini yapm r. imdi bu bölümden bâz görü leri aktarmak istiyorum:
Ya am
n sonuna do ru bir maskeli balonun sonlar nda maskelerin art k ç kar ld ana benzer bir
durum ortaya ç kar. imdi art k,ya am z boyunca ili kimiz olan ki ilerin gerçek yüzlerini görürüz...ama
as l tuhaf olan , insan n kendi kendisini bile ancak ya am n sonuna do ru tan mas ve anlamas r.
Ya am nak i lenmi bir kuma a benzetebiliriz: herkes, ya am n ilk yar nda bu kuma n ön yüzünü,
ama ikinci yar nda ise arka yüzünü görür: arka yüzü o denli güzel de ildir ama ö reticidir; çünkü
ipliklerin ba lant lar görmemize izin verir.
Sedat ÖNENGÜT’ün katk

lle

biliyor muydunuz?
Telefonda hemen hemen hergün kimbilir kaç kez kulland
z ''Alo'' sözcü ü gerçekte bir sevgilinin
salt lm ad r.
Sevgilinin tam ad Allessandra Lolita Oswaldo'dur.
Bu sevimli genç k z telefonu icat eden A. Graham Bell'in sevgilisiydi. Graham Bell telefonu icat edince
ilk hatt sevgilisinin evine çekmi ti. Atölyesinde telefon çal nca arayan n Allessandra Lolita
Oswaldo'dan ba kas olamayaca
bildi inden Graham Bell telefonu açar açmaz ''Allessandra Lolita
Oswaldo'' diyordu. Bell zamanla sevgilisine ad k saltarak hitap etmeye ba lad ve telefonu her
aç nda onu ''Ale Lolos'' diye kar lad .
Çal malar uzad kça Graham Bell sevgilisinin ad daha da k saltt ve iki heceli bir ad buldu.
Bu k sa ad ''Alo'' idi. Allessandra Lolita Oswaldo geli tirip tüm kente yaymaya çal
telefondan
ba ka bi ey dü ünmeyen sevgilisinin bitmek tükenmek bilmeyen deneylerinden rahats z olmaya
ba lay nca Graham Bell'i telefonuyla ba ba a b rak p onu terketti.
Ya Bell sevgilisinin birgün onu arayaca umuduyla telefonun ba ndan hiç ayr lmad . kentte çekilen
telefon hatlar n say da giderek artmaya ba lam
. Graham Bell'i art k ba ka ki iler de ar yordu.
Fakat o telefonun her çal nda kendisini sevgilisinin arad
sanarak telefonunu ''Alo'' diyerek
aç yor ve art k herkes ''Alo'' diyordu.
O günlerde hemen herkes telefonu açt klar nda Alexander Graham Bell'in an na sayg olarak ''Alo''
demeye ba lad .
Bugün tümümüzün kulland ''Alo'' sözcü ü i te o günlerden günümüze uzanmaktad r.
Kenan KARAKU ’un katk

ile

Ç SONU OLMAYAN FIKRA OKUDUNUZ MU??? BUYRUN
patron sekreterine; Bir haftal na i için yurtd na ç kaca z. Ona göre haz rlan. Sekreter kocas
arar :Patronla bir haftal na yurtd na ç kaca z. Sen ba
n çaresine bakars n.Kocas sevgilisini arar
.. Kar m bir haftal na yok. Bu haftay beraber geçirelim. Sevgili Özel ders verdi i minik çocu u arar :
Bu hafta sana ders veremicem. Gelmene gerek yok. Minik çocuk Dedesini arar : Dedecim. Bu hafta
dersim yok. Ö retmenim yok.Bu haftay beraber geçirelim. Dede (1.bölümdeki patrondur) sekreterini
arar: Bu haftay torunumla geçirece im. Gezimiz iptal oldu. Gidemicez. Sekreter kocas arar :
Gezimiz iptal oldu. Gidemicez. Koca sevgilisini arar : Bu hafta beraber olam caz. Kar n gezisi iptal
oldu. Sevgilisi ders verdi i minik çocu u arar: Bu hafta sana ders verebilece im. lerim iptal
oldu.Minik çocuk Dedesini arar : Dedecim. Ö retmenimin i leri iptal oldu. Bu hafta beraber olam caz.
Çok üzgünüm. Dede sekreterini arar : Merak etme. Bu hafta yurt d na ç kabilece iz. Haz rl klar
yap...
Cevat GÜLER ‘in katk

ile

HARDAL YE
Hardaliye, eski dönemlerde geleneksel yöntemlerle üzüm ras koruyabilme amac yla
geli tirilmi ve sezonluk üretilen K rklareli'ne has, ho tat ve kokuya sahip, alkolsüz, özgün bir
içecektir.
Hardaliyenin hammaddesi ya üzümdür. Üzümün s lmas ile olu an
çe idi, olgunluk durumu, iklim, toprak ve ba özellikleri etkili olmaktad r.

ran n bile imine üzüm

Eskiden yaln zca son üzüm olan Papazkaras ya da Pamit üzümleri kullan rken imdilerde
daha çok Cardinal ve Alphonse cinsi üzümlerden yap lmaktad r. En son olarak da c nsaut
üzümleri denemeleri çok ba ar olmu tur(renk ve ra aç ndan).De erlendirme olarak
papazkaras ve cinsaut üzüm hardaliyeleri standard güzel hardaliye üretiminde kullan labilir
denilebilir.2008 y nda cabarnet ve öküzgözü üzümlerinden de hardaliye üzüm üreticileri
taraf ndan denemesi yap lm r. Be eni toplam r
Hardaliyenin üretimi üzümlerin iyice olgunla
ba bozumunun ba lad Eylül Ekim ve
Kas m aylar nda yap lmaktad r.
Saplar ndan ayr lan üzümler hafifçe y kand ktan sonra fazla parçalanmadan taban ndan 10
cm kadar yükseklikte muslu u bulunan me e bir f ya bir kat üzüm, bir kat taze vi ne yapra ve
parçalanm siyah hardal tohumu olacak ekilde f a na bir kar kalana kadar dö eme yap r.
Üzerine üzümlerden süzülen üzüm suyu ile ra tozu dökülür. Bir gün arayla iki kez f
n
alt ndaki musluktan ra al p yeniden f
n üzerine dökülerek devir i lemi yap r. Hardaliye 2025 °C civar ndaki ortamda 20 günlük bir dinlendirmeden sonra süzülür ve içilebilir duruma gelir.
Laktik asit içerdi i için kroner kalp hastal klar ve tetikleyicilerinden kolesterole kar etkindir.
Ba
kl k ve sindirim sistemlerinin güçlenmesinde yard mc r. Kanser engelleyici radikaller içerir.
Atatürk K rklareli' yi ziyaretinde ikram edilen hardaliyeyi çok be enerek “Bunu milli içecek
haline getiriniz.” Demi tir
HAT CE KUNT-HASAN ÇALIKU U

