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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU
Ne yaz k ki Edirne’miz 2006 y nda ya ad sel felaketinin ayn
beklide daha büyü ünüm u günlerde ya yor.Meriç,Tunca ve arda
nehirleri etraf ndaki köyler ve Karaa aç semtinde oturanlar zor günler geçiriyorlar.Bu felaketteki çal malarda kulübümüzü Gelecek
Dönem Ba kan z ve dönem sekreterimiz Serhat CEYLAN ba ar yla temsil ediyor.EDAK (Edirne Arama kurtarma) yönetim kurulu
üyesi olarak gece gündüz sular içinde yard m bekleyenlere yard m elini uzat yor.Fakat aksilikler de devam ediyor.Zodyak botlar ve
Motoru devre d kald .Bu konuda Guvernörümüzden yard m talebinde bulunduk.Gerekli alakan n gösterilece inden eminiz.Su bask
ile alakal foto raflar www.edirnerotary.com sitemizdeki bültenimizde görebilirsiniz.Ayr ca internetten gönderdi imiz bültenlerimizde de
bu resimleri görebilirsiniz.15.000 dekarl k bir alan n su alt nda oldu u bölgemiz halk na geçmi olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Kulübümüz kurucu üyesi Yasef ROMANO dostumuz önümüzdeki bir hafta boyunca yine baz tetkikler yap laca ndan hastahanede
kalacak dostumuza acil ifalar diliyoruz.Per embe günü yap lacak kolonoskopi neticelerinin iyi ç kmas ümit ediyoruz.
Erdinç OVATMAN dostumuzdan bir kokteyl daveti ald k.Kurucusu ve sahibi oldu u Edirne Ba kent Gazetesinin 3. kurulu y ldönümünü
19. ubat Cuma günü saat 14.oo te K zanl k merkezi 1. katta kutlayacak.Tüm üyelerimizi bu kutlamaya davet ediyor.
11-18 Nisan 2010 tarihleri aras nda Sicilya’n n Ragusa kentinde yap lacak Mediterranean RYLA seminerine son ba vuru tarihi 22
ubatt r.Ula m masraf n 2420.bölge taraf ndan kar lanaca RYLA seminerine aday gösterebilirsiniz.
Gayrettepe.Fatih ve Bayrampa a RK. lerinin organize etti i tiyatro etkinli i 27 ubat Cumartesi saat 21.oo de Profilo i merkezinde “
ÇILGIN RUH “ adl komedi ile gerçekle ecektir.Biletler için0533 233 85 79 nolu telefondan Ne e AKYÜZ e ula abilirsiniz.
Küçükçekmece Rotary Kulübü 10.000 lkö retim bir ve ikinci s f ö rencilerini kapsayan bir sa k taramas projesini ba latt .Kolay
gelsin diyoruz.
Göksu Rotary Kulübünün davetini aynen sunuyorum.

9.MESLEK H ZMETLER ONUR ÖDÜLLER TÖREN

Göksu Rotary Kulübü’nün 2009-2010 dönemi 9.Meslek Hizmetleri Onur Ödülleri’nin bu y lki sahipleri, mesle inde 40
ve üzerini icra etmi TÜRK POP MÜZ
sanatç lar olacakt r.
18 Mart 2010 Per embe günü, Moda Deniz Kulübünde yap lacak bir tören ile a
da isimleri say lan ve Türk Pop
Müzi ine büyük eme i geçmi sanatç lar z onurland lacakt r. (K yafet,Smokin/koyu renk elbise)
Kulüplerimizin ve dostlar
n kat mlar bekliyoruz.

Meslek Onur Ödülü takdim edilecek sanatç lar

z:

AJDA PEKKAN, AL KOCATEPE, AL RIZA B NBO A, BAHA BODURO LU, EROL EVG N, ERK N KORAY, ES N AF AR,
FERD ÖZBE EN, FUAT GÜNER, FÜSUN ÖNAL, STANBUL GEL
M, HUR T YEN GÜN, HÜMEYRA, MAZHAR ALANSON,
MODERN FOLK ÜÇLÜSÜ, MO OLLAR, NECO, N LÜFER, NÜKHET DURU,ORHAN GENCEBAY, ÖMÜR GÖKSEL, ÖZDEM R
ERDO AN, RIZA S LAHLIPODA, SELÇUK ALAGÖZ, SUAV ve T MUR SELÇUK

yi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
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Ra it GÜNAYDIN
Mimarsinan R.K Gel.D.B k
Selçuk ERCAN
Ortopedi Uz.Dr.
Fuat ERÇET N
Avukat
Serhad CEYLAN – ükrü C RAVO LU

Kulüp Misafiri.
Muzaffer MEM
Kulüp Misafiri

Misafiri

Ahmet DEVEC - Demirkan ÇA LAYAN – Kaya ZEYBEKO LU – Mehmet EREN
Tar k ETKER
70.83
20
21
22
26
27

UBAT : Ne ve YAYALAR CARRERAS
UBAT : Tevfik Batuhan ÇA LAYAN
UBAT : Halil ALTU
UBAT : Neslihan DEVEC
UBAT : Doruk BENAKMAN

Do
Do
Do
Do
Do

um Günü
um Günü
um Günü
um Günü
um Günü KUTLARIZ……..

Önümüzdeki hafta toplant z: 23. ubat.2010 Sal Saat 19.00 de Rotary Evinde.
Ba kan : Cengiz BENAKMAN
k. Yard.-Sekreter : Serhad CEYLAN
Sayman : Recayi ARAN
Üye
: Tar k ETKER
Geç.D.B.: Ak n T RYAK
LU
Bülten irtibat : Faruk ETKER
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 faruketker@mynet.com - www.edirnerotary.com

ADE ADRES : Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10

22100

ED RNE

PROF DR .ERKAN TOPUZ
TARAFINDAN D LE GET

LEN YAPILACAK VE YAPILMAYACAKLAR L STES :

1. Günde en az 6-7 saat karanl k odada uyumak gerekir.
2. Haftada en az 6 gün erken yat erken kalk
3. Elektronik araçlardan uzak dur kullanmad
z zaman aç k ve yan zda tutmay z.
4. Bilgisayar aç k tutma
5. Telefonda k sa konu
6. Cep telefonu ile konu man 30 saniyeyi geçmesin.
7. ampuanlar ve du jelleri kanserojen. Vücudunuzu sabunla temizleyin ve bol bol durulan n
8. Zaman zaman yal n ayak toprakta yürüyün
9. Giydi iniz terli in lastik- plastik olmamas na dikkat edin
10. G ece uyurken odadaki televizyonu bilgisayar vs fi ten çekin veya ana dü mesinden kapat n
11. Cep telefonunuzu gece uyurken yatt
z odada bulundurmay n
12. Haftada 4 kez bal k ye ve bal k çorbas iç bal n k lç kanser önleyicidir. Mümkünse bal k lç ile ye
13. Zerdeçal (köri) yi bol bol kullan salatalar na ek, çorbana köftene koy vs
14. Günde iki bardak domates suyu iç
15. Kepek ekme i ve ekme in kabu unu ye belediye ekme i gençler için iyi
16. Tuz kullanmak istiyorsan kaya tuzu kullan
17. Zeytinya faydal sabah kahvalt nda bir çorba ka
zeytinya
n içine kekik, nane, köri, koyup ye
18. Esmer pirinç tüket
19. Zeytin çok yararl bol bol tüket
20. Ya z peynir ve keçi peyniri ye
21. Haftada en çok iki kez k rm et ye
22. Çay önerisi-ye il çay+bö ürtlen+ rgan+limon kabu unu kar r kaynat günde iki kupa iç dikkat bunu ilaç almayan insanlar içebilir
23. E er hiç bir ilaç içmiyorsan z veya ilaçtan 6 saat sonra bir su barda greyfurt suyu için
24. Bitkisel otlar al rken internetten al veri yapmay n-tar m bakanl onay olanlar eczanelerden al n
25. Sentetik yast k yorgan kullanmay n pamuk yorgan yast k daha sa kl
26. Özellikle beyaz iç çama rlar
kaynatmadan giymeyin çünkü beyazlat madde kanserojen bir maddedir
27. Mutfakta teflon bulundurmay n cam-çelik-porselen kaplarda pi irin
28. Sentetik malzeme içeren hal kullanmay n
29. Ayakkab ile evde dola may n
30. Organik ürünler tüketin en az nda sebze meyveyi mevsiminde tüketin
31. Fastfood kanserojendir
32. Ac biber kansere çaredir
33. Haftada en az bir köy yumurtas tüketin ve özelliklede beyaz daha çok tüketin
34. Elma sirkesi metabolizmay h zland r günde bir tatl ka
için( kad nlarda kemik erimesine sebep oluyor. Dikkat edin)
35. Her sabah aç kar na bardak k su tük etin
36. Kuru erik, bö ürtlen, çilek tüketin
37. Havuzlarda kullan lan klor kanserojendir e er girerseniz de hemen du al n
38. çme suyu- stanbul da u anda belediyenin suyu içilebilir e er sat n al yorsan z 3 ayda bir markas de tirin
39. K zartma yemeyin ha lama bu ulama yenmelidir
40. Mikro dalgada fazla tma
41. Yanm yiyecekler kanserojendir
42. Di f rçalarken kuru f rçaya macunu koy f rçala sonra durula
43. Kuru temizleme kanserojendir
44. Domates organikse veya mevsiminde kanser önleyicidir
45. Elmay kabu u ile ye
46. Sebzeyi meyveyi önce elma sirkeli suda 20 dakika beklet sonra durula ye veya kullan
47. Brokoli, karnabahar, spanak, lahana. K rm turp, kara turp, havuç, maydanoz, rezene, tere tüket
48. En ye il, en k rm , en sar olan yiyecekleri ye
49. Ye il çay gündüz tüket
50. Kara üzüm, karadut, bö ürtlen urubu, ananas tüket
51. Çin üretimi hiç bir ey kullanma u anda made in china yerine prc (people republic of china) yaz yorlar dikkatli ol.
52. Süt yerine ayran ve yo urt tüket çünkü süte hayvan n gübreli yedi i otlar n kal nt lar kar abiliyor
53. F nd k, f st k, ceviz kabuklu al k r öyle günlük biraz tüket
54. Mevsiminde çekirdekli karpuz çok faydal
55. araba böcek ilac kar yor o nedenle kanserojen, bira kolon kanserini art yor, bunlar yerine kara üzüm ye
56. Meyve suyu yerine taze meyve tüket meyve suyu manlat yor
57. Hareketli hayat tercih et
58. Oksijenli ortamda günde en az yar m saat 45 dakika yürü
59. Sigara içiyorsan z yüzde 85 veya 90 akci er kanseri olacaks z ve kalp krizi geçireceksiniz demektir.Sigaray b rak nca vücut 10 y lda
yenilenebiliyor. Hemen sigaray b rak n. B rak nca k rm olan ürünleri tüketin meyan kökü ve kara me enin kabu unu ezip toz olarak al n bu vücudun
daha kolay temizlenmesini sa yor . 2015 y nda 9 milyon ki i akci er kanseri olacak. Yirmi saniyede bir ki i akci er kanseri oluyor.

60. Akci er kanseri belirtileri omuz a lar , yüksek ate , öksürük ve kanl balgamdan anla r.
61. Stresten uzak durun kanseri tetikliyor: yo a, meditasyon, namaz strese
geliyor
62. Tanr ya inan, doktora inan, aile sevgisine ba
k göster ki stresin etkilerini men et
63. Üzüm çekirde i ve keten tohumu günde bir tatl ka
tüket
64. Günde bir su barda ak amlar kefir tüket günde bir kez büyük apteste ç lmas gerekir e er olmuyorsa ilerde kolon kanseri olma
olas
yüksektir. Buna dikkat et
65. Menopozdaki kad nlar n vücudunda ödem olur bunu atmak için kiraz n sap +m r püskülü+mayonez sap kökü+defne yapra
5
dakika s cak suda beklet iç günde en çok iki kupa olarak bu biriken ödemi at yor
66. Beyaz un beyaz eker ve tuzdan uzak dur
67.halsiz hissediyorsan z günde birer adet b ve c vitamini al
6 8. Kanser hastalar doktoruna dan madan hiç bir bitkisel ot kullanmamal r. laç içiyorsa asla ot kullanmamal r.
69. Bütün petrol ürünleri kanserojen. eytan n d
olarak adland yor. Kulland
z her eyin petrol ürününden yap p
yap lmad
sorgulay n

Di macununu slatmay n
Türkiye, a z-di sa
konusunda s

fta kalan ülkeler aras nda ilk s ralarda...

Do ru bilinen yanl lar ve önemsenmeyen detaylar a z sa
n bozulmas na neden oluyor.
Yemeklerden hemen sonra di leri f rçalamak besinlerdeki asitlerin a zda da lmas na neden oldu u için di leri
zay flat yor. Di leri yemeklerden en AZ bir saat sonra f rçalaman n daha uygun oldu unu söyleyen Memorial Etiler T p
Merkezi Di Hastal klar Bölümü’nden Dt. Hacer Esved Alireiso lu, Türkiye'de a z ve di sa
na yeterince önem
verilmedi ini söyledi ve bu konuda s k yap lan hatalar öyle s ralad :

MACUNUNU ISLATMAYIN
Di macununun bilinenin aksine suyla slat lmamas gerekir. Islanan di macunu etken maddesini kaybeder. Di macunu
leblebi tanesi büyüklü ünde kullan lmal r. Unutmayal m ki di macunu sadece di f rçalamay kolayla
bir ajand r.

"NE KADAR UZUN FIRÇALARSAM O KADAR

" D YE DÜ ÜNMEY N

Di temizli i hakk nda bilinen yanl lardan biri de di leri uzun süre ve sert ekilde f rçalayarak daha çok bakteri
öldürüldü ü inanc r. Yap lan ara rmalar iki dakikay a an f rçalaman n daha çok bakteri öldürmedi ini gösteriyor.
Di lerin günde en AZ bir kez iki dakika süreyle çok sert olmadan f rçalanmas ve di ipi kullan yla ideal bir di temizli i
sa lanabilir. Sigara, çay ve kahve tüketimi fazla olanlarda meydana gelen dil pas kokuya neden olabilir. Bu durumda
di ler f rçaland ktan sonra dili de f rçalamak gerekir.

ARITICI GIDALAR TÜKET N
Do al di f rças olarak bilinen elman n yan s ra çi havuç, patlam
tüketildi inde mekanik bir temizlik sa layacakt r.

m

r ve kereviz özellikle yemek aralar nda

ELMA S RKES YLE GARGARA YAPIN
Sabahlar elma sirkesiyle gargara yap n ve sonra di lerinizi f rçalay n. Sirke, lekelerin yok olmas na, di lerinizin
beyazlamas na ve di etlerinizdeki mikroplar n ölmesine yard m eder.

IZ KOKUSU

N KAHVE ÇEK RDE

Ç

NEY N

z kokusu gündelik ya amda insan sosyal ve psikolojik olarak etkileyen bir rahats zl kt r. Kötü a z kokusu, hem ki iyi
etkiler hem de ço u zaman mahçubiyete sebep olur. A z bo lu unda ya ayan bakterilerin art klar olan sülfürlü bile ikler
kötü kokuya yol açar. Kahve çekirde i çi nemek bu sülfür bile enlerini ortadan kald r.

KEY FL B R KE F "KAKAO"
Kakao çekirde indeki antibakteriyal içerik nedeniyle, çikolata di lere zarar vermiyor. ekerlemeler ise di lerin ba
dü man . Meyve sular ndaki asit ise her türlü di e zararl . Ayn ekilde laktoz içeren süt de, di çürüklerine yol aç yor.

YEME

PEYN RLE SONLANDIRIN

Meyve sular , tatl lar, sert k vaml ekerler, karamel, muz gibi yiyecekler di lerde çürük olu turma riskini art yor. Tatl
yedikten sonra süt, ayran içmek ve peynir yemek, ekerin ve ortaya ç kan asidin zararl etkilerini önler. Ph seviyesini
kontrol etti inden di ler için koruyucu kalkan olu turur.
Mehmet SAVA

n katk

ile

*********
ARABAYA B NER B NMEZ HEMEN KL MAYI AÇMAYINIZ…
Araban za bindikten sonra lütfen camlar
aç z. Hemen klimay açmay z..Yap lan ara rmalara göre
,arabalar n gösterge paneli , koltu u, BENZEN yayan araba kokular KANSER’e sebep olan bir zehirdir. Kanser sebebine
ilave olarak ,kemikleriniz zehirlenir,kans zl a ve lösemiye sebep olur.Kanser riskinin artmas ayr ca hamile bayanlarda
dü
e de neden olabilir.
ç mekanlarda ( kapal ortamlarda ) kabul edilebilir BENZEN seviyesi her 0,093 metrekarede 50 mg.d r.
Pencereleri kapal park etmi bir araban n içi 400-800 mg. BENZEN içermektedir. Fakat 15,5 derece üzerinde s cakl kta
güne in alt nda park edilen araçta BENZEN seviyesi 2000-4000 mg. n üzerine ç kar. Bu da kabul edilebilir seviyenin 40
kat r. Araban n içine giren insanlar bu a
miktardaki zehiri çaresiz bir ekilde içlerine çekerler.
Araban n içine girmeden önce camlar n aç lmas ve bu zehirli havan n d ar ya ç kmas na zaman verilmesi
önemlidir..Benzen böbrek ve karaci erimizi de etkileyen bir zehirdir ve bu zehirin vücuttan at lmas çok zordur….
Sedat ÖNENGÜT’ün katk

ile

Bill Gates, comdex bilgisayar fuar

gezdikten sonra u aç klamay yapar:
"E er Volkswagen firmas son 25 y l içinde bilgisayar sektörü kadar h zl geli mi olsayd bugün 500 dolara
alaca
z arabalara 25 dolarl k benzin koyup dünya turu atmam z mümkün olacakt ." Volkswagen, Bill
Gates'in bu sözleri üzerine, gazetelere u ilan verir:
"VW teknolojisi Microsoft teknolojisi gibi olsayd otomobiller öyle olurdu:
1- Her ald
z arabada tek koltuk olur, di er koltuklar için ekstra lisans paras ödemek zorunda kal rd z.
2- Arabalar z sadece bizim üretti imiz benzinle çal rd .
3- Ortada hiç bir neden yokken otomobiller günde en az iki kere stop ederdi.
4- Yol çizgileri her yeniden boyand nda yeni bir otomobil almak zorunda kal rd z.
5- Otoyolda giderken birdenbire otomobilin bütün göstergeleri kilitlenir ve sizin bunu kabullenip arabay
bastan çal rman z gerekirdi.
6- Bazen sa a dönü gibi basit bir manevra, araban n tamamen stop etmesine neden olur ve bu durumda
motoru tekrar yüklemeniz gerekirdi.
7- Ya , hararet ve akü ikaz klar n hepsi ortadan kalkar ve tek bir "Genel Koruma Hatas " sinyali olurdu.
8- Yeni koltuklar herkesin ayn boy ve a rl kta olmas gerektirirdi.
9- Bazen araba durup dururken kilitlenir ve ayn anda kap kilidini aç p mar a bas p bir elle de anteni
tutmad kça blokaj çözülmezdi.(Ctrl+Alt+Delete)
10- VW her yeni model otomobili piyasaya ç kard nda mü terilerin araba kullanmay bastan ö renmeleri
gerekirdi."
11- Kaza an nda, hava yast klar aç lmadan evvel "Emin misiniz?" diye sorard .
Sedat ÖNENGÜT’ün katk

ile
***********

MUTLULUK
nsano lu mutlulu u hep hor kullan yormu . .. Hep ikayetçi hep b kk nm ...
Birgün melekler mutlulu u saklamaya karar vermi ler...
Saklayal m, zor bulsunlar...
Zor bulduklar için belki k ymetini bilirler diyerek ba lam lar tart maya...
Sorun büyükmü ...
Mutlulu u saklamak kolay de ilmi çünkü...
Kimisi:
'' Everest'in tepesine saklayal m'' demi , kimisi:
'' Atlas Okyanusu'nun dibine'' demi .
Tac Mahal'in kubbesi, Mekke sokaklar , talyan sofras ...
Bir hastanenin yenido an odas , dondurma külah , arap esi...
Sigara paketi, lale bahçesi...
Pek çok yer dü ünmü ler ama hiçbiri yeterince zor gelmemi ...
Derken meleklerden biri:
'' iÇLER NE SAKLAYALIM '' demi ... '' Kimsenin akl na gelmez içine bakmak!!!''
te o gün bugündür mutluluk insan n kendi içinde sakl ym ...
Fuat ERÇET N’in katk

ile

Kuveyt' te kad n olmak?
Körfez Sava ’ndan önceki y llarda, Amerikal bir bayan gazeteci, kad nlarla erkeklerin toplumdaki yeri
hakk nda bir yaz dizisi haz rlamak üzere Kuveyt'e gitmi ..
Gözlemleri s ras nda ilk dikkatini çeken, kad nlar n kocalar n 5 ad m gerisinden yürüdükleriymi ...
llar sonra ayn gazeteci tekrar bir yaz dizisi için Kuveyt'e gitti inde bu sefer bir de bakm kad nlar
önden gidiyor, kocalar 5 adim arkalar ndan geliyor...
Bu i e çok
rm , hemen bir kad na yakla p sormu :
Bu gördü üm inan lmaz bir geli me... peki ama bu de ikli in nedeni nedir??"
Kuveytli kad n yan t vermi :
-- May nlar.....
rfan ERETEN’in katk

ile

