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DUYURULAR

Edirne Rotary kulübünün değerli üyeleri;
Bu haftaki toplantıda Başkanımız Bülent EGELİ’ nin şehir dışında olması nedeniyle başkanlık görevi
bana düştü.
Kulübümüzün iki önemli etkinliğe destek verdiğini sizlerle bir kez daha paylaşmak istiyorum.
Birinci etkinlik Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası Edirne’de yapılıyor organizasyon 03 Ağustos
Cuma günü 16:00’da başlayacak. Tüm dostlarımızı orada görmek istiyoruz.
İkinci etkinlik (KOYE )Yetişkinler için gerçekleştirilen okuma yazma kurslarına destek veriyoruz.
Kulüp üyemiz Sayın Şükrü CIRAVOĞLU Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı, hayırlı
olması dileği ile başarılar diliyoruz.
Geçen hafta açıklanan üniversite sınav sonuçlarına göre üyelerimizin çocukları oldukça iyi
üniversitelere yerleşti.
Mehmet EREN’ in kızı Koç Hukuk, Emre ALP’ in kızı Koç İşletme, Ümit MIHLAYANLAR’ ın oğlu T.Ü.
Tıp, İsmail BİLGİ’ nin kızı Girne Amerikan İngilizce Psikoloji bölümlerine girmeye hak kazandı.
Kutluyorum, öğrenim hayatları boyunca çocuklarımıza başarılar diliyoruz.

Rotaryen sevgi ve saygılarımla

Halil ALTUĞ 2012 – 2013 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
30.Nisan itibarıyla Dünyada 1.219.801 Rotaryen ve 34.462 kulüp bulunmaktadır.

Sevgili Dostlarım;Sizlerin ve tüm İslam aleminin Ramazan
Bayramını sağlık dileklerimle Kutlarım..
Bülent EGELİ 2013 – 2014 Dönem Başkanı
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ – Ümit MIHLAYANLAR
Ali ES – Gürkan KÖMÜRCÜ –İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ –
Oktay ALEMDAR – Recayi ARAN – Serhad CEYLAN – Tamer BORAL

DEVAM DURUMU

:

47.62

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

08 AĞUSTOS Tamer BORAL

Doğum Günü

10 AĞUSTOS Mine KARAKUŞ

Doğum Günü

12 AĞUSTOS Esma-Ümit MIHLAYANLAR Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 06.Ağustos.2013 Salı saat 20.oo de ROTARY EVİ nde
Başkan : Bülent EGELİ
Üye
:
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Cengiz TUĞLU
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

Daha bir kaç aylıkken konuşan, 2 yaşında sergi açan, 3 yaşında para kazanmaya başlayan, 4 yaşında
üniversiteye gitmeye başlayan çocuklar...
1- KIM UNG-YONG
4 yaşında üniversiteye gitti, 15 yaşında doktorasını yaptı. 1962'de Kore'de doğan Kim Ung-Yong isimli bu süper
dahi, dünyanın en zeki insanı olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. 4 yaşında üniversiteye gitmekle kalmayan
büyük deha, aynı zamanda o yaşlarda Japonca, Korece, Almanca ve İngilizce dillerine de hakim olmasıyla ayrı bir
rekor kırıyor.
5 yaşına bastığında en zor integral ve diferansiyel denklemleri çözebilen dahinin IQ'su 210'un üzerinde olarak
biliniyor.
3 yaşında Hanyang Üniversitesi'nden kabul alan Yong, 6 yaşına kadar fizik bölümünde misafir öğrenci olarak
okudu.
7 yaşında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Amerika'ya davet aldı ve 15 yaşını
doldurduğunda
Colorado Üniversitesi'nde Fizik Doktorası'nı yapmıştı.
1974 yılında üniversitedeyken NASA'da araştırmalara başladı ve fizik alanından İnşaat Mühendisliği alanına geçiş
yaptı.
1978 yılında anavatanı Kore'ye dönen Yong'a birçok prestijli üniversiteden teklif gelmesine karşın o, yerel bir
üniversitede ders vermeyi seçti. Yong, şu anda Kore'deki Chungbuk Üniversitesi'nde part-time öğretim üyesi.
2- AKRIT JASWAL
7 yaşında cerrah oldu. Bu Hintli çocuk, dünyanın en akıllı çocuğu olarak nitelendiriliyor... İsmi Akrit Jaswal ve
ünvanını kesinlikle hakediyor. IQ'su 146 ve bir milyar nüfuslu Hindistan'daki en zeki insan olarak kabul ediliyor.
2000 yılında evinde ilk cerrahi müdahaleyi gerçekleştirince, tüm dünya onun adını duydu. Hem de sadece 7
yaşındayken.
Hastası da doktora gidecek parası olmayan sekiz yaşındaki bir kızdı. Küçük kızın eli yanmıştı ve parmaklarını
birbirinden ayıramıyordu. Tıp eğitimi olmayan, hayatında hiç ameliyata girmemiş 7 yaşındaki süper çocuk, küçük
kızın ellerini birbirinden ayırarak yeniden kullanabilmesini sağladı. Tüm ilgisini tıp bilimine veren dahi, 12
yaşındayken kanserin çaresini bulmaya çok yaklaştığını iddia etti. Tıp dahisi küçük çocuk şu anda Chandigarh
Üniversitesi'nde okuyor ve Hindistan'ın en genç üniversite öğrencisi.
3- CLEOPATRA STRATAN
3 yaşında şarkı başına 2.500 TL kazanıyor. 2002 yılında Moldova'da dünyaya gelen Cleopatra Stratan, şimdiye
kadar başarılı bir albüm çıkaran en genç şarkıcı olma ünvanını taşıyor. Zira, küçük kız daha 3 yaşındayken ilk
albümünü çıkardı.
Müzisyen bir ailenin çocuğu olan Cleopatra'nın rekorları bununla bitmiyor tabii. Küçük Cleopatra, aynı zamanda
iki saat boyunca kalabalık seyirci kitlesine canlı konser veren en genç şarkıcı, en çok para kazanan en genç
şarkıcı, MTV müzik ödülü alan en genç şarkıcı ve bir ülkenin hit şarkısını çıkaran en genç şarkıcı rekorlarına da
sahip.
4- MICHAEL KEVIN KEARNEY
10 yaşında üniversiteden mezun oldu. 24 yaşındaki Michael Kevin Kearney, sadece 10 yaşında üniversiteyi
bitirmesiyle değil, aynı zamanda "Kim 1 milyon dolar ister?" bilgi yarışmasında büyük ödülü kazanarak dünya
çapında ün saldı. 1984 doğumlu dahi çocuk, 17 yaşında üniversite hocası olmasıyla ve kırdığı dünya rekorları ile
biliniyor ama dahası var...
Daha dört aylıkken konuşmaya başladı. Altı aylıkken doktoruna "sol kulağımda bir enfeksiyon var" gibi komplike
bir cümleyle meramını anlattı. 10 aylıkken okuma-yazma öğrendi! Dört yaşındayken Amerika'nın önde gelen
üniversitelerinde John Hopkins Üniversitesi'nde matematik testlerinde en yüksek skoru aldı. Liseyi altı yaşında
bitirdi, 10 yaşında Santa Rosa Üniversitesi'nden mezun oldu. Şu anda Guiness Rekorlar Kitabında adı,
"üniversiteden en küçük yaşta mezun olan kişi" olarak geçiyor.
Kearney'in "Kim 1 milyon dolar ister?" yarışması finalinde son soruda telefon hakkını kullanmak isteyip, herkesin
soruyu babasına mı danışacak dediği anda, babasını arayarak "baba 1 milyon doları aldım eve geliyorum"
demesi ve son soruya da doğru cevap vermesi hem yarışma sunucusunu hem de tüm dünyayı şaşırtmıştı.
Kearney'in yarışma başarısı ve finaldeki bu anekdotu dilden dile dolaşan bir efsaneye dönüştü.

5- GREGORY SMITH
12 yaşında Nobel Ödülü'ne aday gösterildi. 1990 doğumlu Gregory Smith, 2 yaşında okuma yazma öğrendi ve 10
yaşında üniversiteye başladı. Ama bu, süper çocuğun hayat hikayesinin sadece bir kısmı. Zira, o dahi çocuk,
öğrenmeye ayırdığı vakitten arta kalanı barış ve çocuk hakları savunucusu olarak dünyayı gezerek
değerlendiriyor. Smith, dünyadaki gençler arasında barışı yayma amaçlı "Uluslararası Gençlik Savunucuları
Derneği"nin de kurucusu.
Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton'la ve Mikhail Gorbaçov'la tanışmış ve Birleşmiş Milletler Konseyi'nde konuşma
yapmış sıradışı bir çocuk o. İşte tüm bu sıradışı yönleri ve barış için yaptığı çalışmalarla, Smith, şimdiye kadar
dört kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İşin ilginç yanı ise tüm bu başarıları, 20 yaşına basmadan
gerçekleştirmesi.
6- AELITE ANDRE
2 yaşında sanat galerisinde resim sergisi açtı. Aelite Andre, Avustralya sanat dünyasının en çok konuştuğu "soyut
resim" sanatçılarından biri ve sadece 2 yaşındayken adından söz ettirmeye başladı. Üstün yetenekli küçük kızın
resimleri Melbourne'daki sanat galerisi sahibine ulaştığında, galeri sahibi resimlerden çok etkilenmiş ve hemen
sergi açmaya karar vermişti.
Sergi için tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra galeri sahibi, bu üstün yetenekli ressamın sadece 22 aylık küçük bir kız
olduğunu öğrenmiş ve resmen şoke olmuştu. Galeri sahibi bu inanılmaz gerçeğe rağmen sergi açma fikrinden
vazgeçmemiş ve o başarılı sanat eserlerini galerisinde sergilemişti.
7- SAUL AARON KRIPKE
Lisedeyken Harvard'dan öğretmenlik teklifi aldı. Bir hahamın oğlu olarak dünyaya gelen Saul Aaron Kripke, tam
anlamıyla bir "dahi". Henüz ilkokul dördüncü sınıfa giderken matematiği yalayıp yutan üstün insan, daha liseye
başlamadan geometri, kalkülüs ve felsefe alanlarına hakim oldu. Lisedeyken yazdığı ödevler, daha sonra mantık
derslerinde kullanılmaya başladı.
Ödevlerinden biri Harvard'ın Matematik Bölümü tarafından beğenildi ve henüz lisedeyken Harvard'dan iş teklifi
aldı. Harvard'dan "Sizi ders vermek üzere aramızda bekliyoruz" diyen bir mektup alan Kripke, ailesinin öncelikle
liseyi bitirmesini istediğini söyleyerek teklifi reddetti; ama hemen liseden sonra Harvard Üniversitesi'ne kabul aldı.
Üstün zekalı Kripke, felsefe alanında Nobel Ödülü'ne eşdeğer Schock Ödülü'ne layık görüldü ve şu anda hala
yaşayan en büyük filozof olarak kabul ediliyor.
8- FABIANO LUIGI CAURANA
14 yaşında en genç satranç üstadı oldu. İtalyan ve Amerikan vatandaşı olan harika çocuk Fabiano Luigi Caruana
sadece 14 yaşındayken satranç üstadı ünvanını kazandı.
Caruana, şu anda İtalya'da ve Amerika'da gelmiş geçmiş en genç satranç üstadı.
9- WILLIAM JOSEPH MOSCONI
6 yaşında profesyonel bilardocu oldu. "Cep bilardocusu" lakabı ile bilinen William Joseph Mosconi, 6 yaşında
Amerika'da Profesyonel Bilardocu oldu. Küçük bilardo dahisinin babası, bilardo masasını kullanmasına izin
vermezken, o patatesleri top gibi kullanarak bilardo yeteneğini geliştiriyordu. Ülke çapında turnuvalara katılıp
başarılar kazanmaya başlayınca, babası da oğlunun küçük bir dahi olduğunun farkına vardı.
1919 yılında 6 yaşında olan Willie, bilardo ustalığında o kadar ilerledi ki, Dünya Bilardo Şampiyonu Ralph
Greenleaf ile final maçına hak kazandı. Bilardo masasına bir sandalye ile yetişebilen küçük Willie, maçı
kazanamasa da çıkardığı muhteşem oyun ile hafızalara kazındı. Tabii bu yenilgi küçük dahiyi yıldırmadı: 11
yaşındayken gençlerde bilardo şampiyonu oldu. 20'li yaşlarında ise 15 kez Dünya Bilardo Şampiyonası'nı
kazandı; birçok rekora imza attı ve bilardo sporunun tanıtımına yardım etti.
10- ELIANA SMITH
7 yaşında "Güzin Abla" oldu. Evet inanılmaz belki ama 7 yaşındaki Eliana Smith, yaptığı radyo programında
yetişkinlerin dertlerini dinleyip onlara öğütler veriyor.
Erkek arkadaşı tarafından terk edilenler, eşiyle sorunu olanlar, ailevi problemler yaşayanlar, herkes ama herkes
ona ulaşıp, sorununa çözüm bulabiliyor.
evgilisini elinden kaçıran bir kadına tavsiyesi ise: "Onun için üzüldüğüne değmez, hayat bir erkeğin arkasından
ağlayacak kadar uzun değil"...
Fuat ERÇETİN’ in katkısı ile

Bunları okuduktan sonra hıyara çok daha farklı gözle bakacaksınız!! !
Olağanüstü HIYAR
1. Hıyar, günlük ihtiyacınız olan birçok vitamini içerir. Tek bir hıyarda Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin
B5, Vitamin B6, Folik Asit, Vitamin C, Kalsiyum, Demir, Mağnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko ihtiva eder.
2. Öğleden sonra yorgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir taraf bırakın ve bir hıyar yiyin.
Hıyar iyi bir B vitaminler ve Karbohidratlar kaynağıdır ve yediğinizde saatler sürecek yorgunluğunuzu kısa bir
sürede ortadan kaldırır.
3. Banyo veya duştan sonra aynanızın buğulanmasından şikayetçi misiniz? Bir hıyar dilimini alıp aynayı ovun.
Hem buğulanma yok olacak hem de pırıldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaksınız.
4. Haşereler bahçenizi veya saksı bitkilerinizi mahvediyor mu? Bahçeniz için bir aluminyum tabağa (ya da
alüminyum folyoya) hıyar dilimlerini koyup, ortada bir yere yerleştirin. Saksılarınıza ise birkaç dilimi toprağın
üzerine yine alüminyum tabak veya folyo ile yerleştirin. Bütün mevsim haşerelerden kurtulacaksınız. Hıyardaki
kimyasallar alüminyum ile etkileşerek insanların algılayamadığı ama haşereleri deli eden bir koku yayar ve onların
ortadan kaybolmalarına neden olur.
5. Bayanlar, sokağa çıkmadan önce veya denize-havuza girmeden önce bir süreliğine selüloitlerinizden kurtulmak
ister misiniz? Sorunlu bölgelerinizi birkaç dakika süreyle hıyar dilimleriyle ovun. Hıyardaki fitokimyasallar
derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sağlar, dış tabakayı sıkılaştırarak selüloitlerin görüntüsünü azaltır. Aynı
şekilde kırışıklıklara da iyi gelir (özellikle de göz civarındaki).
6. "Akşamdan kalma" sorununuzdan veya kötü bir baş ağrısından kurtulmak ister misiniz? Yatağa girmeden önce
birkaç dilim hıyar yiyin ve ertesi sabah dipdiri, baş ağrısız kalkın. Hıyar, vücudun kaybetmiş olduğu gerekli
besinleri takviye edici yeterli miktarda şeker, B vitaminleri ve elektrolitleri ihtiva ettiği için yediğiniz birkaç dilim
sorunlarınızı hemen yok eder.
7. Özellikle diyet yapanlar, açlık dürtünüzü ortadan kaldırmak mı istiyorsunuz? Hıyar yiyin.
8. Evinizde ayakkabı boyanız mı kalmadı? Taze kesilmiş bir hıyar ile ayakkabınızı ovalayın. İçerdiği kimyasallar
ayakkabınıza hem harika görünen bir parlaklık verir hem de deriyi su geçirmez hale getirir.
9. Evinizde bir kapı, pencere ya da benzer bir şey gıcırtı mı yapıyor? Bir dilim hıyarı alıp gıcırtı yapan yerlere
sürtün (tabii sürtünme yapan yerlere, menteşenin dışına değil!!) gıcırtı gidecektir.
10. Kendinizi gergin, bitkin mi hissediyorsunuz (özellikle ders çalışan öğrenciler, yeni bebek sahibi olmuş anneler
ve diğer herkes) ? Bir tas kaynar suyun içine bir bütün hıyarı ince dilimler halinde keserek koyun. Tası da
bulunduğunuz odada uygun bir yere koyun. Hıyardaki kimyasallar ve diğer besinler kaynar suyun içine girince
tepki gösterirler ve suyun buharı ile birlikte bulunduğunuz odaya yayılarak nefis bir aroma yayarlar. Bu aroma
sizlerin tüm gerginliğini alarak sakin kişiliğinize dönmenizi sağlayacaktır. Özellikle öğrenciler bunu denemelidir.
11. Yemek yediniz (örneğin kebap) ve ağzınızdan kötü koku yayıyorsunuz. Bir hıyar dilimini alıp dilinizle
damağınıza yerleştirin ve en az 30 saniye öyle tutun. Ağzınızda kötü kokulara neden olan bakterilerin
fitokimyasallar sayesinde ölmesi nedeniyle bu sorundan kurtulmuş olacaksınız. (Soğan-sarımsak kokusu
konusunda bir bilgi yok. Bunu da siz deneyin ve sonucu görün.)
12. Evyelerinizi, lavabolarınızı çevreye zarar vermeyecek bir şekilde temizlemek ister misiniz? Bir dilim hıyarı alıp
temizlemek istediğiniz yeri ovun. Sadece yılların birikimi lekeleri kirleri temizlemekle kalmaz, ayrıca güzel bir
parlaklık verir temizlediğiniz yere. Bunun yanında elleriniz de o temizlik malzemelerin verdiği zararlardan
kurtulmuş olur.
13. Kalemle yazarken bir hata yaptınız ve hatayı silmek istiyorsunuz. Hıyar kabuğunu alıp yavaş ve nazikçe
silmek istediğiniz yazıya sürtün. Boya kalemlerinde ve keçe kalem yazılarında da oldukça yararlı. (Bilirsiniz bazen
çocuklarımız duvarlara yazılar yazar, resimler yaparlar. Onlarda da deneyebilirsiniz. )

Fuat ERÇETİN’in katkısı ile

Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla hoş görebiliriz. Yaşamdaki asıl trajedi, yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır.

Surrealist Salvador Dali
OLEG SHUPLYAK

Alfred Hitchcock
Jim WARREN

