1977

2009 - 2010
Kenny JOHN (UR B k.)

Nuri ÖZGÜR (2420.Böl.Guv.)

Tarih: 17.11.2009

Toplant No: 1616

Bülten No: 1244

Mehmet Sabri GÖRKEY (12.Grup.Guv.Yrd.)
Kurulu : Mart !977

Charter : Mart 1980

ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

Geçti imiz hafta sonu stanbul’da yap lan Rotary E itim Enstitüsü Seminerine kat lan Serhad
CEYLAN,Ümit MIHLAYANLAR,Recayi ARAN,Mehmet EREN ve Halil ALTU dostuma çok te ekkür
ediyorum.Halil k saca kat ld bölüm hakk nda bilgiler verdi.
19 Aral k Cumartesi günü Haskovo ve Dimitrovgrad Rotary Kulüplerinin ortak olarak yapt klar yeni y l
organizasyonlar na davetliyiz.
6 Aral kta gidece imiz Almanya Lörrach Rotary Kulübü gezimizde herhangi bir problem yok.Tüm
rezervasyonlar yap lm durumda.
2 Aral k Çar amba günü Bulgaristan 2482 Bölge Svilengrad Rotary Kulübü ile Karde Kulüp
Anla mas imzalayaca z.Svilengrad Rotary Kulübü bildi iniz gibi yurt d nda 5. karde kulübümüz
olacak. mza törenine e lerimizle birlikte Svilengrad Romantik Otelde kat laca z.
1 Aral k Sal günü ise büyük bir etkinli imiz saat 16.oo da Prof.Dr. Bingür SÖNMEZ’ in “1914 – 1915
SARIKAMI MEYDAN MUHAREBES ” sunumuyla Deveci Han Kültür Merkezi Konferans salonunda
ba yor.Saat 17.oo de ise Tayfur SANLIMAN’ n “SARIKAMI B R DESTANDIR” konulu resim
sergisinin aç
Gazeteci Haluk AH N inde kat
yla Deveci Han Kültür Merkezi Sergi
Salonunda gerçekle tirece iz.Sergi 01 ile 11 aral k tarihleri aras nda gezilebilir.Lütfen bu güzel
etkinli imizi kendimiz ve e lerimizin gayretleri ile etraftaki dostlar za ileterek kat
n iyi olmas
sa layal m.Bu konuda davetiye bast rd
z davetiyelerin ve okullar için bast rd
z afi lerin
da
na ba lad k.
29 Kas m tarihine Bulgaristan Aydost Rotary kulübünün kurulu törenine davetliyiz.Bayram n 2.
gününe rastlayan tören için bir grup arkada
zla kat laca z.
18.Kas m saat 19.oo da Trakya Üniversitesi Konservatuar Salonunda Bulgar Kilisesi Papaz Alex’ in
n konserine kulüp olarak davetliyiz.
yi günler Dileklerimle..
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Ahmet Rasim Küçükusta'n n "Adam n biri doktora gitmi gidi o gidi " adl kitab ndan:

ED RNE

"Yaz ba nda deniz banyosunun en sa kl biçimini ö renmek üzere bir hekime dan
karn na onbe dakika kadar denize girmemin yaral oldu unu söyledi.

m.sabahlar aç

Bu hekimin sal k verdi i gibi yap yordum.Bir sabah yine erken denize giderken rastlad m bir hekim
arkada m,en iyi denize girme zaman n kahvalt dan iki saat sonra oldu unu söyledi. Hangisinin do ru
oldu unu anlamak için ünlü bir hekime ba vurdum. O da ak amüzeri güne çekilirken denizde yüzmemi ama
onbe dakikadan çok denizde kalmam sal k verdi.
Birinin dedi i öbürünü tutmad için akl m kar .deneyimli bir hekime ba vurdum.Önceki hekimlerin
söylediklerini anlatt m. Söylenenlerin hiçbirinin sa k için do ru olmad
"ultraviyole,radyoaktivite" filan gibi
terimler de kullanarak bilimsel olarak aç klad . Günün güne li saatlerinde girilmeliymi ki denizden yans yan
nlardan yararlan ls n. Sa kl bir insan denizde iki saat kalabilirmi .
Büsbütün akl m kar . Ba vurdu um bir ba ka uzman hekim, her denize girecek olan n benim gibi gelip
hekime dan mas n ne denli iyi olaca
aç klad ktan sonra, her insan n denize girme zaman n ayr
oldu unu, denizde yüzme ve kalma süresinin de insana göre de ti ini söyledi. Kan tahlilleri,çi
tahlilleri,tansiyon ölçülmesi,röntgen muayenesi,kalp muayenesi filan, sonunda denize hiç girmemem gerekti i
anla ld .
Yaln z ö le yemeklerinden sonra kumda oynay p güne banyosu yapabilirdim.Kafam karmakar k
olmu tu.Gitti im ya bir hekim,öncekilerinin dediklerinin hepsinin yanl ,en iyisi geceleri denize girmenin
do ru oldu unu söyledi.
Sporcu bir hekim de " Ne zaman can n denize girmek isiterse o zaman gir yahu...!" dedi.
HEK M OLMAK KOLAY DE

L YILLARCA Ö REN M GÖRÜYORLAR.

Elbette bir bildikleri var ki bu ö ütleri verdiler bana...
EVET HEK M OLMAK KOLAY DE

L DE HEK

N DED

YAPMAK KOLAY MI?

Uygar insan hekim sözünden ç kmaz.Ben bu hekimlerin hepsinin dediklerini yerine getirsem,sabah erkenden
aç karn na denize girip bir daha denizden hiç ç kmamam gerekir ki bu kez de karada kalmaya f rsat
bulamam.
Bir arkada ma bunlar anlat p aka olsun diye,
"Tan
n iyi bir hekim var m , karada ne kadar kalaca
Aziz Nesin
ükrü C RAVO LU’nun katk

soraca m..."dedim.

ile

_____________________________________________________________________________________
Çoban n biri dere kenar nda koyunlar otlat yormu . Tam o anda, yan na bir Cherokee Jeep yana
. Brioni gömlek,
Prada ayakkab lar giyen, Ray-Ban gözlüklü ve Stefano Ricci kravatl bir sürücü, a
ya inip, çobana sormu .
— Kaç tane koyunun oldu unu bilirsem, bana onlardan bir tanesini verir misin?
Çoban, bir adama bir de koyunlar na bakm ; "Tamam" diye cevap vermi .
Genç adam arabas park etmi . Telefonunu bilgisayar na ba lay p, bir NASA sitesine girmi , GPS'ini kullanarak yeri
taram , bir database ve logaritma ile doldurulmu 60 excel tablosunu açm ve 150 sayfal k bir rapor basm .
Ard ndan, çobana dönerek;
"Tam 983 adet koyunun var" demi .
Çoban da "Do ru" diye cevap vermi , "Koyununu alabilirsin".
Genç adam koyunu alm ve jeep'inin arkas na koymu .
Bu kez çoban genç adama dönüp;
"Peki... Senin nerede ve ne i yapt
bilirsem, koyunumu geri verir misin?" diye sormu .
Adam da "Evet neden olmas n" diye yan tlam . Bunun üzerine çoban;
"Sen IMF uzman n" demi .
Adam hayretle sormu ; "Nas l oldu da bildin?"
Çoban "Çok basit" diye cevap vermi .
"Buraya ça lmadan geldin, bu bir.
kincisi benim bildi im bir eyi bana söylemek için benden bir koyunumu istedin.
Üçüncüsüne gelince, bir boktan anlam yorsun çünkü köpe imi ald n....
Sedat ÖNENGÜT’ün katk

ile

DOMUZ GR

’nden korunmak için basit fakat etkili önlemler.

da okuyaca
z önlemler Dr.Vinay Goyal taraf ndan herkesin yararlanabilmesi için yay nlanm r.
Dr.Vinay Goyal: Yo un bak m ve Tiroit uzman r. MBBS, DRM DNB.20 y ldan fazla klinik tecrübesi vard r.
Hinduja Hastanesi, Bombay hastanesi, Saife Hastanesi, Tata Memorial hastanesi gibi önemli kurumlarda
görev yapm r.
u anda Malad’da, Riddhiviayak Cardiac and Critical center’da Nükleer ilaç departman ve tiroit klinikleri efi
olarak görev yapmaktad r.
Mikrobun vücuda giri noktalar yaln zca burun
delikleri, a z ve bo az yoluyla olmaktad r. Çok bula
bir
yap ya sahip olmas ndan dolay her türlü önleme kar H1N1 virüsüyle temas etmekten kaç nmak veya
korunmak imkâns zd r. H1N1 virüsüyle temas etmek virüsün vücutta ço almas kadar önemli de ildir.
Sa
z yerinde ve H1N1 hastal k belirtileri göstermiyorken virüsün vücutta üremesini, belirtilerin daha da
iddetlenmesini ve ikincil enfeksiyonlar n geli mesini önlemek için dikkatimizi N95 veya tamiflu gibi ilaçlar
stoklamaya vermek yerine ço u bildirgelerde bahsedilmeyen baz çok basit önlemleri uygulayabiliriz.
1. Ellerin s kl kla y kanmas ( Bütün bildirgelerde bahsedilmi tir)
2. “Hands-off-the-face” “Ellerinizle yüzünüze dokunmay n” yakla
. Yemek, banyo ve yara bak
gibi
zorunluluklar d nda yüzünüzün herhangi bir yerine dokunmaktan kaç
z.
3. Il k tuzlu suyla günde iki kere gargara yap z( tuza güvenmiyorsan z listerin kullan z). H1N1 ‘in
bo az ve burun bo luklar nda ço al p enfeksiyona sebep olarak karakteristik belirtileri göstermesi için 2 3 güne ihtiyac vard r. Sa kl bir ki inin k, tuzlu suyla gargara yapmas n etkisi hastal a yakalanm
olan bir ki inin tamiflu kullanmas ile ayn r. Bu basit ucuz fakat güçlü önleyici yöntemi küçümsemeyiniz.
4. Yukar daki 3. Öleme benzer olarak; Burnunuzun içini en az günde bir kere k tuzlu suyla
temizleyiniz. *Günde bir kere burnunuzu sümkürün ve sonra k tuzlu suya bat lm pamuk tamponlarla
silerek temizleyiniz. Bu yolla burnunuzda bulunak virüs say
etkili bir ekilde azaltm olursunuz.
5. Narenciye sular gibi C vitamin bak ndan zengin olan yiyecekler kullanarak do al ba
kl
güçlendiriniz. E er ilave olarak C vitamin kullanmak zorunda iseniz emilimi art rmak için mutlaka Çinko ile
birlikte al z.
6. Bitkisel çaylar, çay, kahve gibi s cak veya k içeceklerden içebildi iniz kadar çok içiniz. * S cak
içecekler içmek gargara yapmakla ayn etkiye sahiptir fakat ters yöne do ru. S cak içecekler virüsleri
ya amalar mümkün olmayan ortama sahip olan mideye do ru y kayarak götürürler. H1 N1 virüsü
mide’de ço alamaz, herhangi bir zarar veremez ve hayatiyetini devam ettiremez.
Sa kl günler dile iyle.
Gülin ETKER’in katk

ile

THEGODISNOWHERE
Büyük gazetelerimizin birinde yönetici semineri veren uzman,Türklerin dünyada en kötümser milletlerden biri oldu unu iddia
etmi . Pe inden küçük bir test yapm .
Biti ik sözcüklerden olu an a
daki cümleyi birkaç saniyeli ine gösterip yöneticilerden okumalar istemi :
"THEGODISNOWHERE"
Kat mc lar n hepsi bu cümleyi:
"THE GOD IS NO WHERE" diye okumu
Yani "Tanr hiçbir yerde de ildir" seklinde.
Uzman ac ac gülümsemi ..."Tam bekledi im gibi" diye m ldanm .
Bat ülkelerindeki seminerlerde kat mc lar bu cümleyi öyle okurlarm :
"THE GOD IS NOW HERE"
Yani: "Tanr imdi burada"...
SAH S Z NASIL OKUMU TUNUZ.?

Mehmet SAVA

n katk

ile

Prof.Dr.Bingür SÖNMEZ’in
1914 – 1915 SARIKAMI MEYDAN MUHAREBES
Sunusunu saat 16.oo da
Tayfur SANLIMAN n
SARIKAMI B R DESTANDIR
Konulu Resim Sergisinin Aç
saat 17.oo de
Onurland rman zdan K vanç Duyaca z
01.Aral k.2009 Sal
DEVEC HAN KONFERANS ve SERG SALONU
Sergi 01 – 13 Aral k tarihleri aras nda aç kt r
ED RNE ROTARY KULÜBÜ BA KANI
Cengiz BENAKMAN

KONFÜÇYÜS
Kurdu u felsefe ekolü ile bugün bile Çin toplumuna yön veren Konfüçyüs, 2 bin 560 ya nda. Filozofun
sözleri bugün de milyonlar n yolunu ayd nlat yor.
M.Ö 551–479 y llar aras nda ya ayan Konfüçyüs, ya ad dönemde büyük bir karma an n hüküm
sürdü ü ülkesinde topluma bir düzen getirmek ve insanlara bireysel hayatlar nda mutlulu a ula rmak
için bir ö reti geli tirdi.
Ana temas insanc l düzen olan ö retisine göre iyi insan, ancak dünya bütünüyle uyum içinde ya ayan
insand r.
Bugün, Konfüçyüs’ün do um günü olarak kabul ediliyor ve Çin’de çe itli etkinliklerle kutlan yor.
zleyicileri taraf ndan bugüne ta nan ve milyonlarca insan n hayat nda rehber olan Konfüçyüs’ün
sözlerinden baz lar :
* Bir yerde küçük insanlar n büyük gölgeleri varsa, o yerde güne bat yor demektir.
*Derin olan kuyu de il, k sa olan iptir.
*Arad
bilmeyen buldu unda anlayamaz.
Kendine yap lmas istemedi ini sen de ba kas na yapma.
*Dal rüzgâr affetmi tir ama k lm
r bir kere.
nsanlar sahip olduklar küçümser, sahip olamad klar önemser.
*Konu maya lay k olanlarla konu mazsan z, insan kaybedersiniz. Konu maya lay k olmayanlarla
konu ursan z, söz kaybedersiniz. Bilge olan ki i, insan kaybetmez, söz de kaybetmez.
*Bildi ini bilenin arkas ndan gidiniz, bildi ini bilmeyeni uyar z, bilmedi ini bilene ö retiniz,
bilmedi ini bilmeyenden kaç z.
*Karanl a sövece ine, kalk bir mum yak
*Susmak, insan ele vermeyen sad k bir arkada r.
*Üstün insan konu madan önce eyleme geçer ve sonra eylemine göre konu ur.
*Bilgi özgüveni, özgüven ise gücü yarat r.
*Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çak l ta ndan daha iyidir
*Bilgi insan üpheden, iyilik ac çekmekten, kararl olmak korkudan kurtar r.
*Alk en sessiz ekilde kar layan, alk hak etmi demektir.
*Bir milleti tutsak etmek isterseniz, onun müzi ini çürütün.
*Elmas nas l yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da ac çekmeden olgunla maz.
*Faydal insan odur ki bo durmay sevmez, ki ili ini faydal i lerle geli tirir.
*Güçlü olan say ca kalabal k kitleler de il, e itimli kitlelerdir.
yi insanlar oldu u gibi görünür, göründü ü gibi olur.
*Fedakârl klar senden ba kas bilmiyorsa de er ta r.
*Kitleler cezalarla düzene sokulursa yozla
olur, karizma ve nezaketle yönetilirse bilinçli ve dürüst
olur.
*Bir eyi bildi in zaman, onu bildi ini göstermeye çal . Bir eyi bilmiyorsan, onu bilmedi ini kabul et.
te bu bilgidir.
*E itimli insan n hedefi daima yüksek olur. Küçük i lerle küçük insanlar u ra r.
*Kendisini ele tirebilen insanlar do ruyu ve güzeli bulma konusunda daha ansl rlar.
rade öyle de erli bir özelliktir ki bir ordu komutans z kalsa da ki i iradesinden yoksun kalamaz.
radeli insan davran lar tutarl insand r.
yi yönetici olman n s rr dört yanl tan kaç nmak, be do ruyu uygulamaktan geçer. Dört yanl
unlard r: nasihat etmeden infaz etmek (gaddarl k); ö retmeden ba ar ölçmek (kabal k), yönetimde
gev ek olup s rlar koymak (art niyet), özlük haklar n da
nda cimri davranmak (bürokrat olmak).
Be do ru ise unlard r: müsrif olmadan eliaç k olmak; gocunmadan çal mak; haris olmadan istek
duymak; ma rur olmadan rahat davranmak; ürkütücü olmadan sayg n olmak.
Mehmet SAVA

n katk

ile

