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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;
Edirne Rotary Kulübü’nün Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş
bulunuyoruz.Gelecek Dönem Başkanımız Muzaffer MEMİŞ ekibini
oluşturdu.Sekreterliğe Sevgili Halil ALTUĞ dostumuz Saymanlığa da Reşat AYAN
dostumuz seçildiler.Bizler de Edirne Rotary Kulübü üyeleri olarak onlara yardımcı
olacağız.Kendilerini tebrik ediyor başarılar diliyorum.
Temmuz ayından bu yana bizler de altı aylık dönemimizi tamamlamış
bulunuyoruz.Sizlerin de özverili çalışmalarınızla ben ve eşim Tülay zamanın nasıl
geçtiğini anlamadık bile.Her zaman yanımızda olan tüm kulüp üyesi dostlarımıza
teşekkürlerimizi sunuyoruz.Edirne Rotary Kulübü olarak toplumumuz için her zaman
en güzel projeleri gerçekleştirmek arzusundayız.
Toplum Hizmetleri Ana Komitesi Sorumlusu dostlarım İsmet AÇIKGÖZ ve İsmail
GÜMÜŞDERE’nin önderliğinde çok anlamlı bir projemizi daha
gerçekleştirdik.Yıldırım’da bulunan Meriç İlköğretim Okulunda okuyan tüm öğrenci
kardeşlerimize kışlık bot hediye ettik.O okulda okuyan tam 140 çocuk bu kış sizlerin
sayesinde okullarına daha sağlıklı gidecekler.Ayrıca okulda kırılan tüm camları
Isıcam ile değiştirdik.Çerçeveler de tamir edildi.Bu törene bir çok dostumuz,basın
mensupları ve Milli Eğitim yetkilileri de katıldılar.Çocukların yüzlerindeki mutluluğu
görmeliydiniz.Edirne Rotary Kulübü olarak şimdi de bu okula bir kütüphane hediye
edeceğiz.Daha şimdiden çalışmalara başladık.Sizler de bu kütüphaneye
koyacağımız çocuk kitaplarının temini için bizlere yardımcı olursanız çok mutlu
oluruz.Hep birlikte 2010 yılını çok güzel ve anlamlı bir proje ile kapatmış
bulunuyoruz.
Önümüzdeki Salı günü toplantımızı hep birlikte eşlerimizle birlikte yemekli bir
eğlence düzenleyerek gerçekleştireceğiz.Tüm bir yılın yorgunluğunu hep birlikte
atacağız.Sizlerden ricamız mümkün olan yüksek katılımın sağlanmasıdır.Herhangi
bir nedenle katılamayacak dostlarımızın Muzaffer MEMİŞ dostumuza
bilgi
vermelerini rica ederiz.Bu organizasyonumuz için üyelerimizden hiç bir ücret talep
edilmeyecektir.Salı günü akşamı hep birlikte olmak dileğiyle…
Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
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ATTENDANCE GETİREN ÜYELER:
(Edirne Mimar Sinan RK.)

Demirkan ÇAĞLAYAN (Lörrach RK) – Tamer BORAL

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ – İsmail GÜMÜŞDERE

DEVAM DURUMU

:

86.36

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

22.ARALIK Munise-Mehmet EREN

Evlilik

22 ARALIK Tolga YAYALAR

Doğum Günü

23.ARALIK Bahar-Reşat AYAN

Evlilik

26.ARALIK Reşat AYAN

Doğum Günü

27 ARALIK Emir ÜLKÜMEN

Doğum Günü

Yıldönümü

Yıldönümü

KUTLARIZ………
Önümüzdeki hafta toplantımız: 28.Aralık.2010 Salı Saat

19.00 da Rotary Evinde .
Başkan : Serhad CEYLAN
Sekreter : Muzaffer MEMİŞ
ZEYBEKOĞLU
Üye
: Ümit MIHLAYANLAR
Geç.D.B.: Cengiz BENAKMAN
Bülten irtibat : Faruk ETKER
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13
edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Sayman : Kaya

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10
22100
EDİRNE

Sevgili Dostlarım,
Edirne Rotary Kulübü'nün 2-6 Şubat 2010 tarihleri arasında yani Sömestr
tatilinde organizasyonunu yaptığı Bulgaristan-Bansko Kayak ve Spa
Merkezi Organizasyonu için talepler alınmaktadır.Oda sayımız kısıtlı
olduğunu belirtmeliyim.2420.Bölge kulüpleri için güzel bir organizasyon
olacaktır.Rezervasyonunu gerçekleştirmiş olduğumuz KATARINO
HOTEL 2007 yılında Avrupa'nın en iyi Spa Merkezi seçilmiştir.Yani
Kayak organizasyonunun yanı sıra arzu eden dostlarımız Oteldeki tüm
Spa hizmetlerinden de faydalanabilirler.Bansko Kayak Merkezi
Avrupa'nın en iyi Kayak Pistlerinden birisidir.Bir çok Uluslararası kayak
organizasyonuna ev sahipliği yapmıştır.İstanbul'dan katılacak dostlarımız
için Otobüs imkanı sağlanacaktır.1 Şubat 2011 gece saat 12.00'de
İstanbul'dan hareket edilecek,Kapıkule Sınır Kapısında Free Shoplardan
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alışveriş imkanı da sağlanacaktır.Yolda ayrıca 2 kez mola
verilecektir.Dönüşte Bulgaristan'ın en güzel şehirlerinden Plovdiv
(Filibe)'de 2,5 saat serbest zaman imkanı da sağlanacaktır.

Otel ücretine açık büfe sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de
dahildir.Ayrıca oteldeki tüm havuz ve sauna imkanları da ücretsizdir.4
gece 5 gün olarak planladığımız gezimize katılım ücreti standart odalarda
ve ulaşım dahil sadece 300 EURO'dur.Kalacağımız otelden Teleferiğe
ulaşım için sürekli ücretsiz servisler mevcuttur.Kayak yaparak Bansko
şehir merkezine kadar gelebilirsiniz.Akşamları şehir merkezinde gezi ve
alışveriş imkanlarına da sahip olabilirsiniz.Oda fiyatlarıyla ilgili ayrıntılı
tablo ektedir.Bulgaristan Vizelerinizi İstanbul Başkonsolosluğundan
alabilirsiniz.

Serhad CEYLAN-EDİRNE ROTARY KULÜBÜ BAŞKANI

Ayrıntılı Bilgi için,

Recayi ARAN : 0 533 725 26 06

Serhad CEYLAN: 0 532 265 66 50
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KATARINO HOTEL & SPA ****
Winter Season 2010 – 2011
Kış Sezonu 2010 - 2011
Konaklama fiyatları EUR / Her gün birim kişi başına
Ücrete dahil olanlar: Konaklama, Sabah Kahvaltısı ve akşam yemeği açık
büfe,
Odada çay ve kahve de üc retsiz ,
Açık ve kapalı Yüzme havuzu
Fitness salonu
Solaryum
Roma hamamı,
Fin hamamı,
Sauna
Aromatik buhar banyosu,
Türk hamamı
Dinlenme odası,
Termal salonları,
Telesiyeje ücretsiz ulaşım ve servis
Sigorta, tatil vergi ve KDV .
Hotel Katarino Hotel & Spa 4*

HB / €

İki Kişilik oda da kişi başı

4 gece için

1 kişi

4 gece için

İki Kişilik Balkonlu oda

kişi başı 4 gece için

1 kişi balkonlu oda

4 gece için

Junior suite 2 kişilik

iki kişi 4 gece için
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260

320

280

340.00

540.00

4 kişilik apart daire

dört kişi 4 gece için

0-7 yaş çocuklar
7-14 yaş çocuklar

Benim annem doktordur
- Başım ağrıyor...
- Sacını ıslak ıslak kurutmadan cıktın, ondan.
- Başım dönüyor...
- E bi şey yemiyorsun, açlıktan.
**********
Eczacıdır aynı zamanda...
Gözüm morardı.
- Gel, patates basayım.
Kepeklerim azdı yaaa...
- Zeytinyağı süreyim.
Arpacık çıktı.
- Sarımsak değdireyim.
************
Hemşiredir...
- Of, terledim be.
- Gel sırtına havlu koyayım.
***********
Röntgen mütehassısıdır...
- Ohhoeoo!
- İçme su zıkkımı, ciğerlerin doldu.
*************
Ben henüz bebeyken, anestezi uzmanıydı...
- Dandini dandini dastaaana.
*************
Bi ara sünnetçiydi...
- Çıkar, pansuman yapıcam.
*************
Ürologdu...
- Senin çişin niye sarı bakiim?
********
Fizyoterapisttir...
- Dizim ağrıyor.
- Benim de belim ağrıyor, geçer.
**************
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile
Diyetisyendir...
- Mis gibi turlu yaptım, sakin sokakta hamburger filan yiyip gelme.
- Ama anne...
- Aması maması yok, kola da içme!
****************
Cildiyecidir...
- Sırtımda sivilce çıktı.
- Çikolata yeme.
*****************
Laboranttır...
- Burnum akıyor.
- Üşütmüşsün sen... Simdi ben sana bi ada çayı kaynatayım,
rezene, bal, limon, tarçınla zencefili de ılık ılık iç, sırtına da rakıyla
aspirini karıştırıp surelim, sabaha bi şeyin kalmaz. 6

1080.00
ücretsiz

4 gece için

150

******************
Psikiyatrdır...
- Nen var oğlum?
- Bi şeyim yok.
- Var var... Canin sıkkın senin.
- Ya bırak, iyiyim ben. Yok yok, bilirim ben... Bi şeyin var.
- Anne delirtme beni!
- Bak, gördün mu...
- Neyi gördüm mu?
- Bi şey var sende.
- Kendimi jiletliysem simdi...
- Sinirlerin bozuk senin.
********************
Genetikçidir...
- Abinle sen babanıza çekmişiniz zaten, o da sinirli...
Bütün kotu huylarınızı ondan almışınız.
**********************
Veterinerdir...
- Anne bu sene, Babalar Günü’nde babama Nataşa hediye edebilir miyim?

- Defol! Hayvan!

Dünyanın İlk Aşk Mektubu
Dünyanın ilk aşk mektubu, Türkiye'de yazıldı...
Philadelphia Üniversitesi profesörlerinden Hilprecht, 1889-1900 yılları arasında Mezopotamya'nın
Niffer Vadisi'nde bir kazı yaptı. Bu arada topraktan çıkarılan önemli bir vesika, içeriğinin ne olduğu
bilinmeyen çivi yazısı ile yazılmış diğer binlerce levha ile birlikte, kazı yapılan yerin sahibi olan
Osmanlı Hükümeti'ne teslim edildi. 70 bin levhanın içine sıkışmış bulunan bu tarihi vesika; 58 yıl
sonra, dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez Çığ ve Hatice Kızılay tarafından ele alındı. Bu taş levha
üzerindeki yazının ne anlam içerdiği çözülünce, uzmanlar hayretler içinde kaldılar. Çünkü bu taş
levha, dünyanın ilk aşk mektubuydu. Hem de Sümer Medeniyeti'nin en büyük kral ve kraliçesinin
aşkını anlatan bir mektup...
Milattan önce 2300 2500 yılları arasında Mezopotamya'da yaşayan ve şahane bir güzelliğe sahip
olan Enlil adında Sümerli bir rahibe, Kral Su-Sin'e aşıktı. Sümerlilerin yeni sene bayramında,
tesadüfen kralın gözüne çarparak onunla evlenmeğe muvaffak oldu. Evlendiği gün de aşk ateşi ile,
sevgilisi krala bir şiir yazdı. Gerçek sevginin sembolü olan şiir sarayda o kadar beğenildi ki, daha
sonra o devrin en ünlü mûsıki üstadları tarafından bestelendi ve kısa zamanda halk arasına kadar
yayılarak ebedîleşti... Aşkını taşlara kazıtan güzel rahibe Enlil, mektubunda şöyle yazıyor:
Güveyi, kalbimin sevgilisi,
Senin güzelliğin fazladır, bal gibi tatlı
Beni büyüledin,
Senin önünde titreyerek durayım,
Güveyi, seni okşayayım,
Benim kıymetli okşayışım baldan hoştur,
Bağışla bana okşayışlarını,
Benim beyim Tanrım,
Benim beyim baygınlığım,
Enlil'in kalbini memnun eden Su-Sin'im,
Bağışla bana okşayışlarını.
Güzel bir rahibenin 4500 sene önce bir krala çivi yazısıyla yazdığı dünyanın ilk aşk mektubu,
İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır.

Meridian, Mississippi' de oturan 82 yaşındaki George Phillips, yatmaya giderken, karısı
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George'a yatakodası penceresinden bakarak bahçedeki kulübenin ışığını açık bıraktığını
söyler.George arka kapıyı açıp ışığı kapatır fakat kulübenin içinde hırsızların saklandığını fark
eder.
Hemen polisi arar ve durumu bildirir. Polis ona hırsızların evin içinde olup olmadığını sorar.
George 'Hayır,bahçe kulübesindeler. " der. Bunun üzerine polis
'Şu anda tüm birimler meşgul. Kapınızı kitleyin. Memurlardan biri müsait olduğunda yanınıza
gelecektir.' der.
George 'Tamam.' der. Telefonu kapatır ve 30'a kadar sayar. Ardından tekrar polisi arar ve
der ki
- 'Merhaba, Birkaç saniye önce bahçe kulübemde hırsızlar olduğunu bildirmek için
aramıştım. Bu konu hakkında daha fazla endişelenmenize gerek kalmadı çünkü az önce
hepsini vurdum.' ve telefonu kapar.
Beş dakika içerisinde, altı polis arabası, bir SWAT Ekibi, bir Helikopter, iki itfaiye aracı, bir
paramedik, ve bir Ambulans
Phillips'lerin evindeydi. Hırsızlar suçüstü yakalanmışlardır.
Polislerden biri George'a,
-'Yanılmıyorsam onları vurduğunu söylemiştin!' der.
George ise şöyle yanıtlar;
- 'Yanılmıyorsam tüm birimlerin meşgul olduğunu söylemiştiniz!'
Guiness Rekorlar'ına Giren 10 İlginç Ölüm(TÜRKİYE)
1. Balkona 50 kişinin çıkması sonucu meydana gelen toplu ölüm.(Dudullu'da bir köy nişanı töreninde)
2. TEM'de seyreden araçtaki 5 kişinin radyoda oynak şarkı çalınca aracı sağa çekerek otoyolda
göbek atmaya başlaması ve 3'ünün ayrı ayrı araçların çarpması sonucu ölümü. (Adapazarı-Hendek)
3. Elektrik direğine yaslanıp ayakkabısındaki taşı çıkarmak için ayağını silkeleyen kişiyi elektrik
çarptığını sanan bir başkasının akımdan kurtarmak amacıyla kafasına kürekle vurup öldürmesi. (RizeTunca Köyü)
4. Midesine sinek kaçan bir kişinin sineği öldürmek için odaya sıkar gibi ağzına sheltox isimli ilacı
sıkması ve sinekten beter ölümü. (İstanbul - Sultanbeyli)
5. Mühendisin kontrol için geminin buhar kazanına girdiği sırada bundan habersiz bir gemi
personelinin kapağı kapatması ve geminin sefere çıkmasıyla mühendisin ölümü. (Kocaeli)
6. Aynı işyerinde biri gündüz biri gece vardiyasında çalışan baba- oğulun motorsikletle eve giderken
sert bir virajda karşılaşıp birbirlerine selam vermek isterken çarpışarak ölmeleri. (Konya)
7. Nüfus sayımı nedeniyle kendisinden başka kimsenin bulunmadığı yolda (üstelik de otoban) sayım
görevlisinin bariyerlere çarparak ölümü (Tem Otoyolu-Gebze)
8. Karabük demir-çelik fabrikasında 600 tonluk pres makinasının arasından emekleyerek geçen
işçinin 2450 santigratlık fırından sigarasını yakmaya çalışırken can vermesi. (Karabük)
9.Tıraş olurken berberin rahatlatır diye boynu aniden sağa sola çevirme hareketi sonucu küt diye
boynu kırılan müşterinin koltukta rahmetlik oluşu. (Erzurum)
10. Bir vatandaşın yatağındaki tahtakurusunu öldürmek için yaptığı ilaçlamadan sonra uykuya dalınca
tahtakurularıyla birlikte zehirlenmesi. (Bodrum-Yalıkavak)
Cevat GÜLER2in katkısı ile

Temel'in babası vefat eder...
Cenazeye gelen bir aile dostu Temel'e sorar: Nasıl oldu?
Cevap: 30.kattan aşağıya düştü...
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Adam: Vah vah desene çok feci ölmüş...
Temel: Yok yok öyle ölmedi... tam yere düşecekken manavın tentesine çarpıp tekrar yükseldi...
Adam: Vah Vaah! Daha şiddetli çakıldı o zaman.
Temel: Yok! Karşıdaki kasabın tenteden zıpladı bu sefer karşı binanın çatısına...
Adam: Demek çatıya çarpıp öldü.
Temel: Yok ya! Çatıdan yuvarlanıp elektrik tellerine gitti...
Adam: Deme ya! Çarpıldı o zaman...
Temel: Yok canım teller yaylandı babamı 200 metre yukarı fırlattı.
Adam: 200 metreden yere çakıldı öyle mi? Yazık...
Temel: Yok ya yine en baştaki bakkalın tenteye...
Adam: Orda mı öldü?
Temel: Yooo... Ordanda yine kasaba...
E n sonunda bunalan adam Temel'e bağırarak sordu: Ulan nasıl öldü bu adam?
Temel: "Baktık durmuyo... Vurduk!"
Taner SERİM’in katkısı ile

DOĞRU SÖZE NE DENİR...!
Yapılan araştırmalara göre trafik kazalarının %23'üne alkol içenlerin karıştığı
görülmüş.
Bu demektir ki kazaların geriye kalan %77'sine çay, kahve, kola, meyve suyu ve
ayran içenler sebep olmuş.
Sonuç olarak alkol içmeyenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar alkol alanlara
oranla üç kat daha fazla kazalara sebep oluyorlar...

Zerdeçalın faydaları saymakla bitmiyor
Zerdeçal (Curcuma longa), zencefilgiller (Zingiberaceae) familyasından sarı çiçekli, büyük
yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir ve Anavatanı Güney
Asya’dır.
Köri tozunun temel öğelerinden olan zerdeçal Batıda daha çok baharat olarak kullanılmasına
rağmen Asyada uzun zamandan beri doğal ilaç olarak kullanılmaktadır.
Etken maddesi curcumin olan zerdaçalın 3 gramında yaklaşık olarak 30 ila 90 mg curcumin
bulunur. Zerdeçalın kullanılan kısmı toz haline getirilmiş köküdür.
Faydaları Antioksidan etkilidir. Curcuminin antioksidan etkisinin E ve C vitaminlerinden daha
güçlü olduğu görülmüştür.
İltihap giderici özelliği vardır.Zerdeçal karaciğer için yararlıdır. Karacigeri güçlendirir ve
karaciğerden toksinlerin atılmasına yardım eder.
Solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde yararlanılır.
Curcumin kansere karşı koruma sağlar ve tümör hücrelerinin çoğalmasını engelleyici özelligi
vardır.
Yapılan araştırmalarda cilt, kolon, ve gögüs kanseri için faydalı olabileceği görülmüştür.
Safra kesesi ve safra yollarının fonksiyonel hastalıklarına karşı etkisi zerdeçal yararları
arasındadır.
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Deneysel çalışmalarda zerdaçalın kolesterolü azaltıcı etkisi belirlenmiştir.
Kalp hastalıklarını önleyebileceği yine yapılan araştırma sonuçlarından biridir.
Zerdeçal kullanımı hazmı kolaylaştırır.
Sigaranın verdigi zararları önemli ölçüde azaltabileceği yapılan bir çalışmada görülmüştür.
Haricen deri rahatsızlıklarında yararlıdır.
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde zerdeçalın Kistik fibroz tedavisinde önemli fayda
sağlayabileceği gösterilmiştir.
Zerdeçalın diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıboya, zerdeçav, hint safranıdır.
Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya’nın tropik bölgelerde yetişir.
Başta Pakistan, Hindistan, Çin ve Bangladeş olmak üzere Asya’nın tropik bölgelerde yetişir.
Bitkinin Acımsı bir tadı vardır.
Zerdeçal piyasada parmak şeklinde (rizom) ve toz şeklinde bulunur.
İçinde çok fazla madde bulundurur. Etken maddesi kurkumindir.
1 silme tatlı kaşığı zerdeçal (~3 gram), ortalama 30-90 mg kurkumin içerir.
200 mg/gün’lük dozlarda (yaklaşık 2-4 silme tatlı kaşığı toz) zerdeçalın antienflamatuvar,
antikanserojen ve antiaterojenik olduğu gösterilmiştir. Şimdiye kadar bilinen bir yan etkisi
yoktur.
Zerdeçal, ipek kumaşlar ve ince derilerin boyanmasında ve kına yakmada da renklendirici
olarak kullanılmaktadır.
Aynı zamanda eskiden turnusol kağıdı yerine zerdeçal kağıdı kullanılmaktaydı.
Baharat olarak kullanılması için, zerdeçal bitkisinin temizlendikten sonra suda kaynatılıp
kurutulmuş, koyu sarı renkli kök saplarının öğütülmesi gerekir.
Elde edilen baharat safran yerine de kullanılır. Balık çorbası, pilav, söğüş ve çeşitli sebze
yemeklerine çeşni olarak katılır.
İspanyolların deniz ürünlerinden yapılan ünlü “paella” adlı yemeğinde ve Hintlilerin “köri”
sosunda da kullanılır.
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