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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Bu hafta Slivengrad Rotary Kulübü’nün davetlisi olarak ben ve beş arkadaşım Bulgaristan daydık.30
Nisan tarihinde gerçekleştireceğimiz 34.Kuruluş Yıldönümü yemeğimize kendilerini davet ettik.Onlar da
mutlaka katılacaklarını belirttiler.Bu yüzden kulüp toplantımıza maalesef katılamadım.Sevgili dostum Cengiz
BENAKMAN her zaman olduğu gibi keyifli bir toplantı gerçekleştirmiş.Kendisine teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz hafta sonu Gelecek Dönem Başkanımız Muzaffer MEMİŞ’in asamblesine katıldık.Gerçekten
çok görkemli ve planlı bir organizasyondu.Hep birlikte önümüzdeki dönemde güzel faaliyetlerin bizleri
beklediğini söyleyebilirim.O da şimdiden planlamalarını yapmaya başladı.kendisine şimdiden başarılar
diliyorum.
Sizlerle iki güzel haberi paylaşmaktan mutluluk duyacağım.
II.Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi’ne Kulaklık Sistemi Projemiz Uluslar arası Rotary tarafından kabul edildi.
Proje için istenen birkaç bilgiyi de tamamladıktan sonra tekrar göndereceğiz.En kısa sürede de
neticelendirmek arzusundayız.Diğer bir proje de Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Merkezi’ndeki çocuklara
yönelik olarak hazırlanan Eğitim Araçları’nın tedarik edilmesi ile ilgili projeydi.Bu proje de Uluslar arası Rotary
tarafından onaylandı.Bu projenin ana katılımcısı olarak Küçükçekmece Rotary Kulübü yer aldı.Bizler de 9.Grup
kulüpleri olarak destek verdik.Bu dönem toplamda Beş Magic Grand projeye imza atmış olacağız.Bu
projelerin toplam bedeli yaklaşık olarak 80.000 dolar civarında.Guvernör Yardımcımız Güray ERTEM bizlere
inanılmaz destek verdi.Kulübüm adına kendisine teşekkürlerimi sunuyorum.
34.Kuruluş Yıldönümü yemeğimizle ilgili olarak son haftaya girmiş bulunuyoruz.Bu hafta hep birlikte
yoğun olarak çalışmak zorundayız.Kulüp üyelerimizin en üst düzeyde katılım göstermelerini istiyorum.Epey
kalabalık bir organizasyon olacak.Ayrıca 10 civarında kulübün katılımı söz konusu.

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
DEVAM KARTI GETİRENLER

:

( Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre ALP – Muzaffer MEMİŞ – Serhad CEYLAN
Tamer BORAL Svilengrad RK ) ( İsmail GÜMÜŞDERE – Bölge Asamblesi)

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ – İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

78.26

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

20 NİSAN Ebru-Oktay ALEMDAR

Evlilik Yıldönümü

21 NİSAN Zerrin-Akın TİRYAKİOĞLU

Evlilik Yıldönümü

21 NİSAN Zehra BORAL

Doğum Günü

23 NİSAN Cenk BENAKMAN

Doğum Günü

25 NİSAN Ebru-Kaya ZEYBEKOĞLU

Evlilik Yıldönümü KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 26.Nisan.2011 Salı Saat 20.00 da Rotarty Evinde

Başkan : Serhad CEYLAN
Üye
: Ümit MIHLAYANLAR
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Muzaffer MEMİŞ
Geç.D.B.: Cengiz BENAKMAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13

İADE ADRESİ: Faruk ETKER Çilingirler Caddesi No: 10

Sayman : Kaya ZEYBEKOĞLU
edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com
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EDİRNE

GÖZLER
Suriye'nin kadın Devlet Bakanı Bouthaina' dan:
Son zamanlarda duyduğum en doğru söz bu...
"Kadınları türban değil, gözündeki ifade korur. " Alt tarafı bir çift organla bu kadar çok iş başarıldığı görülmemiştir.
Yeryüzündeki bütün canlıların gözleri sadece, bakıp görmeye yaradığı halde kadın kısmı, neredeyse bir tek ortalığı
süpüremez gözleriyle...
Sever, sevişir, beğenir...
Döver, küser, barışır...
Nefret eder, hesap sorar, azarlar...
Kovar, bağırır, çağırır, alay eder...
Erkek de bir insanoğlu, o da yapar demeyin! Erkekler her durumda öyle bön bön bakarlar.
Asla, ne demek istediklerini anlamazsınız. Gözlerini konuşturan sadece kadınlardır.
Çocukluğunuzu düşünün...
Annenizin bin türlü bakışı gelecektir aklınıza.
Misafirler gitsin, ben sana gösteririm bakışı...
Hadi artık odana git, yat bakışı...
Ağzını şapırdatma! bakışı...
Kıçım tutulsaydı da seni doğurmasaydım bakışı...
Aynı babası bakışı...
Babanızdan bir bakış var mı, aklınızda?
Hiç zannetmiyorum olduğunu.
Babayla göz göze bile gelinmez öyle zırt pırt.
Şimdi de büyüklüğünüzü düşünün...
Kaç kadın bir bakışın peşinden gitmiştir?
Hiç..
Peki kaç erkek bir bakış uğruna odu ocağı terk etmiştir?
Çookk..
BİR KADIN GİTTİĞİNDE........(BEKİR COŞKUN)
Onlar bir gün çekip gittiklerinde, peşlerinde "yetim-öksüz" kalan çok olur.
Mutfaktaki dolap, perdeler, kavanozun içindeki eski düğmeler, özenle saklanmış küçülmüş giysiler, dolap diplerindeki
kurdeleler...
Sabah karanlığında mutfaktan gelen tıkırtılar susar, yetim kalmıştır tabaklar.
Bir kadın gittiğinde hep suyu unutulur saksıların.
Sık sık boynunu büker "sarıkız".
O teki kalmış eski bardağın anlamını bilen olmaz
Değerini kimse anlayamaz kromaj tasının.
Balkon artık sessizdir
Koridor kimsesiz.
Bir kadın gittiğinde...
Bir kadın gittiğinde ne çok kişi gider aslında;
Bir ağır işçi, bir temizlikçi, bir bakıcı, bir bahçıvan, bir muhasebeci...
Bir anne gider...
Bir dost... Bir arkadaş... Bir sevgili...
Ne çok kişi yok olur bir kadın gittiğinde...
Hep böyle olur; bir kadın gittiğinde; övgüler, uyarılar, yakınmalar, dualar yetim kalır.
Kapı eşiğindeki "Dikkat et..." duyulmaz,
Annesi gitmiştir "geç kalma"nın.
Kadınlar,arkalarında büyük boşluklar bırakarak giderler.
Bir kadın gittiğinde pek çok kişi gitmiştir aslında Ve bir kadın gittiğinde pek çok "yetim" bırakmıştır arkasında.
Hayatınızdaki kadını yitirmemeniz dileğiyle...
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

Kansas Üniversitesi prof.larından

Edmond Riche' nin yaptığı bir araştırmada ANASON la ilgili çarpıcı araştırmalara

ulaşılmış.
Özel bi işlemle üzüm suyu ile birleştirilen anasonun insan sağlığı üzerinde inanılmaz olumlu etkileri varmış. Benzer bir
çalışmayı yürüten Mancester Üniversitesi bio-kimya dalı Prof.u Sir ALEX HARLEY Üzüm suyu ile rakının en güzel
bileşiminin Türk rakılarında olduğunu saptamış. Harley'e göre bilinçli rakı tüketiminin yararları saymakla bitmiyor.
Rakı bir ya da iki duble içildiğinde:
1-Damarları açarak kan dolaşımını rahatlatıyor
2-Tansiyon normal seviyesine geliyor
3-Yeterli kan akışı nedeniyle beyin fonksiyonları hızlanıyor ve tüm vücut rahatlıyor
4-Üzüm ve anason karışımı karaciğere yardımcı oluyor
5-Stres sıfır noktasına iniyor ve stresten kaynaklanan çağımız hastalıklarına önemli bir darbe indirilmiş oluyor
6-Özellikle dostlarla birlikte alındığında mutluluk hissi maksimuma ulaşıyor.
Her ne kadar Bilim adamı değilsem de bir madde de ben ekleyeyim..
7- Şayet 2 dubleyi geçerseniz, mutluluk hissi daha da artıyor bu karambolda Trafik polisleriyle tanışıyorsunuz..
Tabii mutluluğunuz had safhaya varmışsa Arabayı da kaptırıyor ve evinize Taksi ile gidiyor ve ertesi gün mahkemede
arabayı kurtarıyor ama ehliyeti kurtaramıyorsunuz..
YUMURTA AKI....
Yumurta akı kullanılarak yanıklar basit ve etkin biçimde tedavi edilebilir.
Bu yöntem itfaiyecilerin eğitimi sırasında ders olarak verilmiştir
Bir yanık meydana geldiğinde, kapsadığı alan ne olursa olsun ilk yardım, etkilenen alanı sıcaklık azalıncaya ve deri
tabakalarını yakmayı bırakıncaya kadar soğuk suyun altına tutmak ve sonrasında bu bölgeye yumurta akı uygulamaktan
oluşmaktadır.
Bir kimsenin elinin büyük bir kısmı kaynar su ile yandığında, duyduğu büyük acıya rağmen elini soğuk su musluğunun
altına tutmuş ve sonrasında 2 yumurta kırmış, aklarını ayırmış ve çırpmış ve elini içine daldırmıştır.
Eli o denli yanmış durumdadır ki yumurta akı uygulanır uygulanmaz derisi kurumuş ve yumurta akı bir film tabakası
oluşturmuştur.
Daha sonra bu kişi yumurta akının doğal bir kollajen (bir tür albüminoid) olduğunu öğrenmiş ve en az bir saat boyunca
eline tabaka üzerine tabaka gelecek şekilde yumurta akı uygulamıştır. Öğleden sonra hiçbir acı duymaz olmuştur. Ertesi
sabah yanık bölgesinde nerdeyse belirsiz bir kırmızımsı leke kalmıştır. Elinde sürekli ve feci görünüşlü bir yara izi
kalacağını düşünürken 10 gün sonra geride hiçbir yanık izi kalmamış ve hatta deri eski normal rengine yeniden
kavuşmuştur!
Yanan bölge yumurta akında mevcut ve aslında vitamin dolu bir plasenta (etene) olan kollajen sayesinde tamamen
yenilenmiştir.

B

üyük şirketlerden birisinin genel müdürü, gerçek bir klasik müzik aşığıymış.

Günlerden bir gün, şehre ünlü bir orkestra gelmiş. Vereceği konserin en önemli parçası da Schubert'ın ünlü 'Bitmeyen Senfoni'
siymiş'. Genel müdür bu eseri dinlemek için çok hevesli olmasına rağmen, işi nedeni ile, konsere gidemeyeceğinden, gelen
davetiyeyi şirketin verimlilik uzmanına vermiş ve;
'Lütfen bu konsere git ve bana izlenimlerini aktar' demiş.
Genel müdürden aldığı talimatla, konsere giden verimlilik uzmanından, ertesi gün bir değerlendirme raporu gelmiş.
Sayın Genel Müdürüm diye başlıyormuş.
1- Dört obuacı konserin önemli bir süresinde boş oturdular. Bunların sayısı azaltılırsa konsere daha çok katkıda bulunurlar.
2- Orkestrada on iki kemancı var. Bunların hepsi aynı anda hareket ediyorlar, ve aynı notaları seslendiriyorlar. Bence ciddi bir
yanlışlık. Kesinlikle personel tasarrufu yapılmalıdır.
3-Onaltılık notalara ağırlık verilmiş. Doğrusu büyük ziyan. Seyirciler sekizlik ve onaltılık notalar arasındaki farkı anlamaz.
Bu nedenle; onaltılık notalarla eser çalarak yüksek ücret alan elemanlar yerine, sekizlik notaları çaldırıp, düşük ücretle çalışan
stajyerler kullanılmalıdır.
4-Yaylı sazlarla işlenen pasajlar, nefesli sazlarla aynen tekrarlanıyor. Bu durum gereksiz tekrardan başka bir şey değildir.
Dolayısıyla; tekrarlar önlendiğinde, iki saatlik konser yarı yarıya inecektir.
Özet olarak sayın genel müdürüm; eğer Schubert bu önlemleri alsaydı 'Bitmemiş Senfoni' kesinlikle biterdi.
Arz ederim efendim.

ŞEYH EDEBALİ ‘ NİN NASİHATI
Bak DOSTUM!
Cahil ile dost olma.
İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz bilmez,Üzülürsün.
Saygısızla dost olma.Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır bilmez,Üzülürsün.
Aç gözlü ile dost olma.İkram bilmez, Kural bilmez, Doymak bilmez,Üzülürsün.
Görgüsüzle dost olma.Yol bilmez, Yordam bilmez, Kural bilmez,Üzülürsün.
Kibirliyle dost olma.Hal bilmez, Ahval bilmez, Gönül bilmez,Üzülürsün.
Ukalayla dost olma.Çok konuşur, Boş konuşur, Kem konuşur,Üzülürsün.
Namertle dost olma.Mertlik bilmez, Yürek bilmez, Dost bilmez,Üzülürsün.
- İlim bil, İrfan bil, Söz bil
- İkram bil, Kural bil, Doyum bil
- Usul bil, Adap bil, Sınır bil
- Yol bil, Yordam bil,
- Hal bil, Ahval bil, Gönül bil
- Çok konuşma, Boş konuşma, Kem konuşma
- Mert ol, Yürekli ol,
- Kimsenin umudunu kırma.
Sen seni bil, Ömrünce yeter sana.
"Çaresiz Kaldığınızda, Bilin ki Tek Çare Yine Kendinizsiniz...!"

Bana balık verme, balık tutmayı öğret... (Çin Atasözü)
Bana balık ver, rakıyı tazele, gelirken buz da getir...!!! (Türk Atasözü)
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

Nasrettin Hoca'dan
Bir gün Ahmet Efendi, Nasreddin Hocayı eşeğin önünde oturmuş kağıda bir şeyler karalarken bulmuş.
-Ne yapıyorsun Nasreddin Hoca?, diye seslenmiş.
Hoca da:
-Eşeğime swot analizi yapıyorum Ahmet Efendi, demiş.
Ahmet efendi, swot analizi nedir diye sorunca hoca anlatmış:
-Eşeğimin güçlü, zayıf yönlerini ve kendisi için olan fırsatlarla tehlikeleri bu şekilde yazıyorum. Beriki:
-Peki sonra ne olacak, diye sorunca, o da:
-Böylece iyi bir plan yapıp eşeğimi maksimum verimle çalıştırabileceğim, demiş. Bunun üzerine Ahmet Efendi:
-Bütün eşekler aynı değil mi, analize ne gerek var? Diye sormuş.
Nasreddin Hoca:
-Öyle deme Ahmet Efendi, demiş. Mesela benimkini atlarla otlatınca daha bir şevkle çalışıyor. Kendini at sanması
onun güçlü tarafı. öğleden sonra bir de ineklerle otlatacağım. Belki sütünü bile içerim deyince, Ahmet Efendi:
-Bekle Hoca, demiş, benim eşeği kapıp geliyorum. Hoca bunu duyunca
hemen atılmış:
-Aman Ahmet Efendi, eşekleri bir araya getirmeyelim, eşek olduklarını anlıyorlar...
Haluk DURDU!nun katkısı ile

