1977
2010 - 2011

Ray KLINGINSMITH (UR Bşk.)

Ahmet KARA (2420.Böl.Guv.)

Güray ERTEM

(12.Grup.Guv.Yrd.)
Tarih: 25.01.2010
Charter : Mart 1980

Toplantı No: 1674

Bülten No: 12300

Kuruluş: Mart !977

ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Sevgili üyemiz Okyar YAYALAR dostumuz küçük bir operasyon geçirmiş kendisine kulübüm
adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Geçtiğimiz hafta geçekten çok yoğun geçti.Gerçekleştirdiğimiz Meyva Sabunculuğu Mikro
kredi Projeleri ile ilgili olarak İstanbul’dan gelen film ekibi Edirne’de çok güzel çekimler
gerçekleştirdi.Ben ve Bölge Mikro kredi Komite görevlisi dostumuz Recayi ARAN dostumuz
başından sonuna kadar bu çekimlere katıldık.Hatta öğleden sonraki bölüme Guvernörümüz
Ahmet KARA’da katıldı.Hazırlanacak olan film Amerika’ya Uluslararası Rotary’e İngilizce
altyazılı olarak gönderilecek.Şehrimiz ve kulübümüz için iyi bir tanıtım olacağına inanıyorum.
Yine geçtiğimiz dönem başkanımız Cengiz Benakman’ın eşi Mine Benakman’ın önderliğinde
eşlerimizin katkısıyla gerçekleştirilen Uluslar arası Proje kapsamında Edirne Rotary Kulübü
ve Mimar Sinan Rotary Kulübü adına gelen tekerlekli sandalyeleri Guvernörümüz Ahmet
KARA’nın katılımıyla ETSO’da basın mensuplarımızın da katılımıyla ihtiyaç sahiplerine teslim
ettik.Bedensel Engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan sandalyelerin temini için hazırlanan bu
projeye katkı veren eşlerimizi başta Mine Hanım olmak üzere kutluyorum.Bu dönemde de
Tülay Hanım’ın önderliğinde güzel projeler yapıyorlar.Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde
okuyan maddi durumu elverişli olmayan yatılı öğrenciler için bot ve mont temini
gerçekleştirildi.Öğrencilerin sömestr tatiline erken girmeleri nedeniyle tatil dönüşü eşlerimizin
de katılımıyla kendilerine teslim edilecek.
Önümüzdeki hafta Bulgaristan Bansko gezimiz başlıyoruz.Kulübümüz adına geçekten çok
güzel bir organizasyon olacağına inanıyorum.Bu gezimize İstanbul Küçükçekmece Rotary
Kulübü,Bahçeşehir Rotary Kulübü.Çorlu 100. yıl Rotary Kulübü ve Çerkezköy Rotary
Kulübü’nden dostlarımız da katılacaklar.
Ocakbaşı toplantılarımızı başarıyla tamamlamış bulunuyoruz.Ümit Mıhlayanlar dostumuz
üyelerimizin düşünceleri ile ilgili çok güzel bir çalışma yapmış.Bültende göreceksiniz.
Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
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MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

İsmet AÇIKGÖZ
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:
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:
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31 OCAK Nükhet ÖNENGÜT
02 ŞUBATNeşide-Hasan ALTUNTAŞ (Evlilik Yıldönümü)

KUTLARIZ……
Önümüzdeki hafta toplantımız: 01.Şubat.2011 Salı Saat 19.00 da
Rotary Evinde .
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EDİRNE

Bir diyetisyen, huzurevinde geniş bir kalabalığa konferans vermektedir: "Midemize indirdiğimiz her
şey bizleri her an öldürebilecek kadar tehlikelidir. Kırmızı et kanser yapar, gazlı içecekler midemizin
dokusunu tahriş eder, sebzeler öldürücü bakteriler barındırabilir, Çin yemekleri karbonhidrat yüklüdür.
Ayrıca hiçbirimiz içme suyunun barındırabileceği mikropların uzun vadedeki etkilerinin farkında bile
değiliz. Fakat bir yiyecek vardır ki içlerinde en tehlikelisidir. Hepimiz onu mutlaka yemişizdir ya da
yemek zorunda kalabiliriz. İçinizde birisi en ciddi rahatsızlıkları yaratacak ve uzun yıllar bizlere acı
verebilecek bu gıdayı tahmin edebilir mi ?
Ön sıralardan hayli yaşlı bir ihtiyar ayağa kalkar ve titrek sesiyle
"Düğün pastası" der...

Öksürük ilaci : VİCKS...
Bir eczacıdan gelen bir maili sizinle paylaşmak istedim. “Ayak tabanlarımızın yağı emen özel bir yapısı
vardır. Bu nedenle eğer tabanınıza örneğin sarmısak sürerseniz yaklaşık 20 dakika sonra tadını
ağzınızda alırsınız.Bunu bulan bilim adamları nedenini bilmiyor henüz ama bu etki bize bir tedavi
olarak geri dönüyor. Özellikle çocuklarda (ve tabi büyüklerde) gece uyutmayan şiddetli öksürük
durumunda ayak tabanınıza güzelce Vicks merhem sürün ve kalın bir çorap giyin. Beş dakika içinde
öksürüğün kendiliğinden geçtiğini göreceksiniz.Her zaman %100 çalışır ve çocuklara ağır öksürük
ilaçları vermekten daha etkilidir.”

yüksek olmayan tek mimar
Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan on yedisine bastığında, iki kişi onunla evlenmek ister. Mihrimah, yani Mihrü
Mah, Farsca’da “Güneş ve Ay” anlamına gelir.
Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır Valisi Rüstem Paşa diğeriyse Mimar Sinan’dır. Padişah kızını
Rüstem Paşa’ya verir.
Koca Sinan evlidir, ellisindedir ve de Mihrimah Sultan’a deliler gibi aşıktır! Gerçi sevdiğine kavuşamamıştır ama,
aşkını, olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır.
Üsküdar’a, Saray’ın isteğiyle elbet, 1540 yılında Mihrimah Sultan Camii’nin temelini atar ve 1548’de bitirir.
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Camiyi yaparken, eserine sanki “etekleri yerleri süpüren bir kadının” dış çizgilerini verir.
Derken, ilk kez padişah fermanı olmaksızın, Edirnekapı’da, pek kimselerin uğramadığı ıssız ama İstanbul’un en
yüksek tepelerinden birine, ikinci bir eser yapmaya koyulur. Mihrimah Sultan’a. Cami küçücüktür. Minaresi otuz
sekiz metredir, bir adet incecik kubbesi üzerindeyse yüz 61 pencere, camiin iç güzeliğini aydınlatır. İçerdeki
sarkıtlar ve minare kenarlarındaki işlemeler Mihrimah Sultan’ın topuklarını döven saçlarını anımsatır insana. İşte,
aşka adanmış iki eser.
Şimdi, gidin Edirnekapı ve Üsküdar’daki camileri aynı anda görebileceğiniz bir yer seçin. Ve 21 Mart’ta, yani
geceyle gündüzün eşit olduğu günde seyreyleyin.
Unutmadan, 21 Mart Mihrimah Sultan’ın doğum günüdür. Göreceğiniz manzaraysa şudur mirim:
Edirnekapı camiinin tek minaresi ardından tepsi gibi kıpkırmızı güneş batarken, Üsküdar’daki camiinin ardından
ay doğar! Mihrü Mah eşittir Güneş ve Ay.
Bu nasıl akıllara ziyan bir hesaplamadır; nasıl bir güzellik anlayışıdır ...

Tomografi İngiltere’de yasaklandı
Vücüdun maruz kaldığı radyasyon Hiroşima'da atom bombasından kurtulan kişilerdeki kadar.Normal
röntgenden onlarca kat fazla radyasyon verilmesine neden olan tomografi çekimlerine İngiliz Sağlık
Bakanlığı'ndan yasak geldi. Sağlıklı kişilerin vücut tomografisi çektirmesi yasaklandı. Bakanlığa göre,
vücüdun maruz kaldığı radyasyon Hiroşima'da atom bombasından kurtulan kişilerdeki kadar
Bu yasağa gidilmesine gerekçe olarak tomografi sırasında yayılan ve vücuda nüfuz eden radyasyon
oranının çok yüksek olması gösterildi. Tomografi çektirmek geçen yıllarda osteoropoz, kalp
rahatsızlığı, damar tıkanıklığı ve diyabet gibi hastalıkları önceden tespit edebildiği için sağlık
uzmanları tarafından sıklıkla tavsiye ediliyordu. Sağlıklı bireylerin her 5 yılda bir tomografi
çektirmesini öneren doktorların bu tavsiyesi üzerine harekete geçen bakanlık tüm vücudu tarayan
tomografinin normal bir röntgenden 400 kat daha fazla radyasyon yaydığını tespit edince yasak
kararı aldı. Tomografiye sağlıklı giren her 50 hastadan birinin maruz kalınan radyasyon nedeniyle
çekim sonrasında kansere yakalandığı belirtildi.
1 tomografi 442 röntgene bedel
Yayınlanan raporda sık tomografi çektirenlerin vücutlarındaki birikmiş radyasyon seviyesinin II.
Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından kurtulanlarla eş seviyede
olduğu belirtildi. Sıradan bir röntgen vücudu görüntülemek için tek bir ışın gönderirken tomografide
daha detaylı bir görüntü elde etmek için art arda birçok ışın gönderiliyor. 2009 sonunda California
Üniversitesi'nde görevli Prof. Rebecca Smith-Bindman'ın 1.119 kişiyi inceleyerek yürüttüğü
araştırmada tek bir tomografinin 442 göğüs röntgenine ve 74 mamografiye (meme röntgeni) eş
oranda radyasyon yaydığı ortaya çıkmıştı. Uzmanlar tomografideki bu riske karşın MR'ın hiçbir yan
etkisi olmadığı konusunda görüş birliğine vardı. MR çekimleri sırasında sadece radyo dalgaları
kullanılıyor. Bunlar da insan sağlığına zararsız.
Etkileri 30 yıl sonra ortaya çıkar.
Dr. Murat Yaşar

BEBEK FOTOĞRAFÇISI
Bir zamanlar İngiliz hükümeti çocuğu olmayan ailelerin bu sorununu çözmek için "Cici Baba"
servisi kurmuş.
“Cici Baba” evliliklerinin ilk beş yılında çocuk sahibi olamayanlara yardim eden bir devlet memuru.
Smith ailesi de böyle bir servis için başvuruda bulunur, heyecanla "CiciBaba"yı beklerken kapı
çalınır,ancak gelen kişi cici baba adayi değil, kapı kapı dolaşan bir bebek fotoğrafçısıdır.
Konuşma söyle gelişir:
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Ms Smith : Günaydın
Fotoğrafçı: Günaydın efendim ben sey için gelmiştim…
Ms Smith : Açıklamanıza gerek yok kocam her şeyi anlattı. Buyurun içeri girin.
Fotografçi: Öyle mi? Bebek işinde üstüme yoktur, özellikle ikizlerde.
Ms Smith : Kocam da öyle söyledi buyurun oturun.
Fotografçi: O zaman kocaniz belki de size...
Ms Smith : Aa evet, ikimiz de en iyi sonucun böyle alınacağını düşünüyoruz.
Fotografçi: Öyleyse hemen başlayalım.
Ms Smith : (kızararak) Şey nerede başlamalı?
Fotoğrafçı: Her şeyi bana bırakın. Ben genellikle iki kez banyo küvetinde, bir kez kanepede ve
belki bir kaç kez yatakta denerim. Bazen oturma odasının halısı da iyi oluyor.
Ms Smith : Banyo ! ! Oturma odasinin halısı! ! !.. Neden bizim beceremedigimiz anlaşılıyor.
Fotoğrafçı: Şey hanımefendi, hiç kimse ilk seferinde iyi bir sonuç garanti edemez ama..

altı yedi

kere denersek bir tanesi mutlaka şahane olacaktir.
Ms Smith : Afedersiniz ama biraz fazla olmuyor musunuz?
Fotografçı: Kesinlikle değil benim işimde insanlar aceleci olmamalıdır.
Ms Smith : Başarılı oluyor musunuz bari?
Fotografçi: (Çantasini açarak bebek fotoğrafları gösterir) Şu bebeklere bakın bunlar benim
işlerim. Bakın bu dört saat sürdü.
Ms Smith : Evet çok güzel bir bebek..
Fotoğrafçı: Fakat gerçekten güç bir iş. Görmek istiyorsanız şuna bakin,ister inanın ister
inanmayın bu Londra'nın ortasında, otobüsün üzerinde oldu.
Ms Smith : TANRIM ! ! ! ! ! !
Fotoğrafçı: Bunlar da şehrin en şirin ikizleri. Anneleri ile çalışmanın ne zor olduğunu bilseniz
ikizlerin şirinliğine daha çok şaşırırsınız.
Ms Smith : Öyle mi?
Fotoğrafcı: Sormayın. Sonunda işi doğru yapabilmek için onu Hyde Park'a götürdüm.
Herkes çevremizi sardi. Peş peşe dört beş tam boy ve iş bitti.
Ms Smith : Dört beş tam boy ! !
Fotoğrafçı: Evet üstelik üç saatten fazla sürdü. Karanlık olmadan önce yeniden denemeliydik
ancak serçeler aletimin üzerine konup gagalamaya başladılar bu yüzden işi bırakmak zorunda
kaldık.
Ms Smith : Yani gerçekten serçeler şeyinizi, a-aletinizi ısırdılar mı?
Fotoğrafçı: Evet böyle şeyler oluyor tabi. Ben tekniğimi geliştirmek için tam üç yıl harcadım.
Mesela şu bebek. Bu neticeye ancak büyük bir mağazanın ön vitrininde ulaşabilirsiniz.
Ms Smith : Bu kadar da olmaz!
Fotoğrafçı: Hanımefendi hazırsak ayağı alıp geleyim.
Ms Smith : Ayak mı ? ? ? ? ! ! ! !
Fotografçi: Aa evet, alet ağır olduğu için sürekli elde taşımak zor oluyor, bunun için ayak
kullanıyorum.
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Hanımefendi. . Hanımefendi! Hay Allah, neden bayıldı şimdi bu...

Kutsal kitapları okuyup anlamayan dindar,
okuyup anlayan ateist olur.
Nikola Tesla
Kadının biri çırılçıplak olarak taksiye binmiş.
Şoför ikide bir dikiz aynasından kadına bakıyormuş.
Kadın;
-Ne bakıyorsun sen ?
Hayatında hiç çıplak kadın görmedin mi?
Adam:
-Yok ben ondan değil ,
para nerden çıkacak diye bakıyorum!
BEYİN HÜCRELERİ
İki keşiş yolda giderlerken, su birikintisinden karşıya geçmek için bekleyen genç bir kadın görürler. Keşişlerden
biri, genç kadını kucakladığı gibi suyun öteki tarafına bırakır. Ötekisi; arkadaşının bu davranışına hayretle bakar.
Hoş karşılamaz, farklı yorumlar,hatta içten içe ona kızar, yaklaşık bir kilometre yürüyünce daha fazla
dayanamaz ve arkadaşına hışımla döner:
- Sen!! Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Biz keşişiz!! Bırak bir kadını kucaklayıp karşıya geçirmeyi, onlara bakmamız
bile yasaktır!!.
Öteki keşiş oldukça sakin karşılık verir:
- Ben o genç kadını bir kilometre geride bıraktım. Sen? Sen ise hala onu taşıyorsun.
Biz de böyleyiz, karşılaştığımız olaylar var, insanlar var, onlarla ilgili olarak yaptığımız yorumlar var...
Hayatınızla ilgili yaşadığınız sorunlara nasıl baktığınız ve ne yorum yaptığınız aslında geleceğinizi de belirliyor.
Sorunları kendinize yük olarak mı görüyorsunuz yoksa çözümlenmesi gereken problemler olarak mı?
Beyninizde mi taşıyorsunuz, kucağınızda mı?
Beyninizde gereksiz yere soru ve sorun taşıyorsanız hemen belirteyim ki, beyniniz, bir sorunla başa çıkmak için
veya bir travmayı atlatabilmek için en az 4000 (dört bin) ile 6000 (altı bin) sinir hücresini yani nöronu yok
ediyor. Bu yok olan hücrelerin yerine yenileri de gelmiyor. Bu hücreler bize sonradan lazım olacak hücreler
aslında. O nedenle bir kez daha düşünmekte fayda var:
Bu konu benim en az 4000 hücremi yakmaya değecek mi?
Sorunları taşımaya, tutmaya değer mi?
Şimdi düşünün bir kez daha,
hangi olay sizin beyninizdeki 4000 hücreden daha önemlidir?
Fuat ERÇETİN’in katkısı ile

Karın mı, Devletin mi?
Birgün büyük bir oluşum her milletten ajan seçmek üzere daha önceden belirlenmiş kişileri görüşmeye
çağırmış.. Önce Amerikalı'yı odaya almışlar ve sormuşlar, "Karın mı, devletin mi??"
"Devletim" demiş Amerikan hiç düşünmeden..
"İyi" demişler.. "O zaman al şu silahı ve yan odadaki karını öldür"

5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Amerikan silahı almış.. Sonra birden durmuş ve "Yapamayacağım" demiş..
Fransız'ı almışlar odaya, "Karın mı, devletin mi??"
"Devletim" demiş..
"İyi" demişler.. "Al şu silahı.. Karın yan odada.. Git ve onu öldür.."
Fransız silahı almış, kapıya gitmiş.. Sonra birden durmuş "Yapamayacağım" demiş..
Temel'i çağırmışlar.. "Karın mı, devletin mi?"
Temel hemen yanıtlamış, "Devletim"
"Al şu silahı, yan odadaki karını vur"
Temel silahı almış, yan odaya geçmiş.. Odadan önce bir silah sesi ardından da kırılan camın sesi gelmiş..
Temel odadan çıkınca sormuşlar "Ne oldu?"
Temel yanıtlamış, "Verdiğiniz silah kuru sıkı çıktı.. Ben de karıyı camdan attım.."
Şükrü CİŞRAVOĞLU’nun katkısı ile

"Dünya, Kötülük yapanlar yüzünden değil,
Sayıları daha çok olduğu halde,
Seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir
yerdir.
Albert Einstein
OCAKBAŞI TOPLANTILARI
Ocakbaşı Komitesi Başkanı Ümit MIHLAYANLAR dostumuz üç grup olarak tespit ettiği
ocakbaşı toplantılarının ilkini 06.Ocak.2011 tarihinde Rotary Evinde gerçekleştirdi.
Görüşülen konuların başında kulübe yeni üyeler kazandırılması ve bunun için gerekli
çalışmalar geliyordu.
Tartışılan ikinci konu ise kulübümüzün bu dönem vereceği Meslek Ödülleri idi.Komite
başkanı Sedat ÖNENGÜT ün önerileri doğrultusunda bu ödüle layık olan ve tespit edilen
isimlerin yönetime bildirilmesine karar verildi.
Alışıldığı üzere Guvenörümüzün veya yardımcısının katılacağı bir toplantıda bu ödüllerin
verilmesinin daha uygun olacağı belirtildi.
İkici ve üçüncü ocakbaşı grupları ortak olarak 20.Ocak.2011 tarihinde Rotary Evinde
gerçekleştirildi.
Görüşülen konuların birincisi yine yeni üye kazanımı idi.
İkinci konu ise Kulübümüzün yapacağı etkinliklerden gelen kazanımız ne şekilde
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değerlendirileceği idi.
Bu konular hakkında sırası ile Bülent EGELİ,Kemal KARAKUŞ,Akın
TİRYAKİOĞLU,Sedat ÖNENGÜT,İrfan KIZANLIK,İsmet AÇIKGÖZ,Recayi
ARAN,Faruk ETKER,İsmail GÜMÜŞDERE,Reşat AYAN,Cengiz BENAKMAN,Halil ALTUĞ
ve Serhad CEYLAN söz aldı ve görüşlerini sundu.
Her iki toplantıda da çok emeği geçen GDB.Cengiz BENAKMAN dostumuza teşekkür
ediyoruz.
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