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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Haftalar hızla akıp geçiyor. Bu haftaki toplantımızı da her zaman olduğu gibi dönem sloganımız “Rotary ile ışık
saçın” diyerek açtık. Bu hafta dönemimiz için konuşmacılı toplantı geleneğimize de start verdik. Aynı zamanda
2420. Bölge’de Guvernör Yardımcısı olarak görev yapan üyemiz Akın TİRYAKİOĞLU bizlere “Rotary’de
Nostalji” isimli sunumu gerçekleştirdi. Bu güzel sunum için kendisine teşekkür ediyoruz. İlerleyen haftalarda
konuşmacılarımız ve konuları çeşitlenerek artacak. Toplantımızda, köy okulu boyama süreci ve Nepal
Katmandu’daki okula içme suyu arıtma projesi ile ilgili Guvernörümüzle yaptığım görüşmeleri de paylaştım.
Guvernörümüz bu projenin önemli olduğunu ve destekleyeceğini belirtti. Ayrıca Katmandu projesini Uluslarası
Küresel Bağış’a dönüştürmenin uygun olacağı sonucuna vardık. Tabiki asıl olarak bölgemizde eğitime ve
eğitim kurumlarına yönelik desteklerimizle ilgili hazırlıklarımız sürüyor ve gerçekleştikçe onları da sizlerle
paylaşacağım. Ataşehir Rotary Kulübü’nün her yıl düzenlediği Öğrencilerin Anıtkabir Ziyareti Etkinliği’ne
destek verdiğimizi ve hem dostlukları pekiştirmek, hem de bir dinlenme ve spor fırsatı sunan geleneksel
sömestr kayak organizasyonu için çalışmalarımızın tamamlanmak üzere olduğunu paylaşmak isterim. Lütfen
hazırlıklarınızı ona göre yapın.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_6 sayfadır
02.Nisan 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.

BİR ZAMANLAR BODRUM
MİSAFİRLERİMİZ

:

Yücel BALKANLI

Eğitmen

Onur AKGÜN

İşadamı

Murat MURANLI

Makine Mühendisi

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

İsmail GÜMÜŞDERE

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Emre ALP – Gürkan KÖMÜRCÜ –İsmet AÇIKGÖZ – Reşat AYAN

DEVAM DURUMU

:

73.68

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

06 KASIM Zehra-Tamer BORAL Evlilik Yıldönümü

(Ekim ayı devam ortalaması 70.17 dir.)

08 KASIM Ahmet ÇELİK

Doğum Günü

16 KASIM Figen ETKER

Doğum Günü

KUTLARIZ…

Önümüzdeki hafta toplantımız: 11.Kasım.2014 Cumartesi Salı saat 19.oo de Rotary Evinde
Başkan : Cengiz TUĞLU
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: Muzaffer MEMİŞ
Bülten irtibat : Faruk ETKER
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BİLGİLER
1 saat sureyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırdığını?
Çakmağın kibritten önce bulunduğunu?
Parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan için benzersiz olduğunu?
Kağıt para; sanıldığı gibi kağıttan değil, pamuktan yapılır
Dünyanın en genç üniversite öğrencisi 11,5 yaşındaki Ganesh Sittampalam' dı
İlk yeraltı tüneli 1 km. uzunluğunda olmuş ve bundan 4 bin yıl önce Irak'ta Fırat nehrinin altından geçmiştir.
Paraguay dünyanın en yağışlı bölgesidir. Bölgede yağmur neredeyse ara vermez.
Dünyada 2000 e yakın halk ve 3000 e yakın dil var.
Tarih boyu yapılmış savaşların en uzunu İngiltere ile Fransa arasında olmuştur. Bu savaş 115 sene (13381453) sürmüştür
İnsanın saçında 102 bine yakın, derisinde ise 20 bine yakın kıl olur. Kıllar her gün 0.35-0.40 mm. Uzar
İngiltereli Thomas Korne 207 sene yaşamıştır
İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir
Kadınlar erkeklere oranla iki kat daha fazla göz kırparlar
Soğan doğrarken; sakız çiğnemek göz yaşarmasını önler
Üzüm mikrodalga fırında patlar
nsan yılda en az 1460 rüya görür
İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır
Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika'dan daha fazladır
Elma, soğan ve patatesin tadı aynıdır. Fark sadece tamamen kokularından kaynaklanır. Aslında hepsi tatlıdır
En uzun boylu insan 1940 yılında ölen 2,72 metre boyunda ABD'li R.P. Wadlow olmuştur
Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesi yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan
uzatılabilir
İnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esner
İnsan bir günde 28-33 bin litre hava, 500-700 litre oksijen, 2 kilogram yiyecek tüketir
Michel Jordan; basketbol oynadığı yıllarda, bir yılda Nike'den, Nike'ın Malezya fabrikası personelinin hepsinden
daha fazla para kazanıyordu
ABD, Ohio'da lisans olmadan fare yakalamak yasaktır
Eğer aynı zamanda; aksırır, hıçkırır ve gaz çıkarırsanız, patlarsınız
Aşık olduğumuzda beynimiz "phenylethylamine" üretir. Bu kalp atışınızı hızlandırır ve sizi mutlu yapar.
Bu kimyasal madde çikolatada da vardır
Uzayda yerçekimi olmadığı için astronotlar ağlayamaz. Çünkü gözyaşı aşağı düşmez
1994 Dünya Kupası'nda, Bulgaristan futbol takımının 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonu "OV" ile bitiyordu
Birinci Dünya Savaşında Fransa ülkedeki tüm taksileri devraldı ve askerler cepheye bu taksilerle taşındı
Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar
Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır
İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile
yaşayamaz
İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle, midesiz, dalaksız yaşayabilir, ama karaciğersiz bir dakika bile
yaşayamaz
Bir kilo limonda; bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

İSMET İNÖNÜ KAĞIT TÜRK PARALARINA NEDEN KENDİ RESMİNİ BASTIRDI...
Türkiye' deki gerici zihniyet, zaman zaman ülkemizi düşman işgalinden kurtaran İsmet İnönü için karalama kampanyaları
başlatmıştır. Karalama kampanyalarının en önemlilerinden biri de ismet İnönü' nün Türk paralarına kendi resmini
bastırmasıdır.
İsmet Paşa 1938' de Atatürk' ün ölümünden sonra TBMM tarafından Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Askeri ve siyasi tecrübelerinden dolayı Atatürk döneminde uzun yıllar başkan vekilliği yapan İsmet İnönü,
Cumhurbaşkanlığının yanı sıra CHP Genel Başkanlığını da yürüttü. Atatürk'ün ölümünden sonra yurt içinde ve dışında
Cumhuriyet rejiminin devam edip edemeyeceği tartışılmaya başlanmıştı. İnönü askeri başarısını ülke yönetiminde de
göstererek cumhuriyeti korumayı başarmıştı.
O yıllarda ülkemizde para ve pul basacak matbaamız yoktu. Para ve pullarımızı İngiltere Londra' da büyük tesisleri bulunan
Thomas De La Rue basıyordu. 1940 yılında İsmet İnönü hükümeti tarafından aynı kişiye 100 ve 50 kuruşluk olarak 20
milyon liralık banknot bastırıldı. Basılan banknotlar Londra' dan Newyork Shine adlı gemiyle Türkiye'ye gönderildi. Gemi 2
hafta süren yolculuktan sonra yakıt almak için Yunanistan'ın Pire limanına uğradı. Tarih 16 Nisan 1941' di. Alman uçakları
Pire limanına saldırarak Türkiye' ye para getiren Newyork Shine gemisini batırdı. Gemideki Türk paraları denize saçıldı ve
Yunanlılar tarafından toplandı.
O dönem 20 milyon lira çok büyük paraydı, bu parayla Türkiye ekonomisi idare ediliyordu. Bu olay üzerine İnönü paraların
Yunanlılar tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla Atatürk resimli tüm banknot paraları tedavülden kaldırmak zorunda
kaldı. Yıllar sonra bu paralar da tedavülden kaldırılarak yeniden Atatürk resimli paralar bastırıldı.
İşte Cumhuriyet Halk partisi, Atatürk ve İsmet inönü için yıllardır siyasi istismar konusu yapılan olay budur. Bütün bu
yapılanlar gerçek devlet adamlığının göstergesidir. Atatürk ve İsmet İnönü, kurtuluş savaşında milyonlarca liraya ulaşan
borçlarımızı zaman içerisinde akıllı politikalarla son kuruşuna kadar ödediler ve ülkeye büyük yatırımlar yaptılar.
İstismarcılar ise onların mirasını satmakla meşguller..
İrfan ERETEN’in katkısı ile

Barış Manço Fransa'da bir televizyon kanalının canlı yayınına konuktur. Küstah bir spiker vardır ve Barış Manço ile
dalga geçmektedir. Sürekli, " İşte Türk, yani barbar, vahşi vs... " demektedir...
Barış Manço daha fazla dayanamaz ve spikere
" Yanınızda kâğıt para var mı? " diye sorar!
Bu soruya spiker şaşırır ve
" Evet var ama n'olacak " der.
Barış Manço ısrar edince spiker cebindeki kâğıt paraları çıkartır.
Bu olaydan az önce Barış Manço canlı yayında "Anahtar" adlı şarkısını söylemiştir. Bu şarkının bir bölümü şöyledir:
" Beş Akif- bir Saat Kulesi, iki Kule-bir Fatih, beş Fatih-bir
Mevlana, İki Mevlana-bir Sinan" (Barış Manço / Anahtar şarkısı / Darısı Başınıza Albümü / 1992).
Bu şarkı bir matematik sorusudur ve şarkıda adı geçen kişiler o dönemdeki Türk parası olan banknotların arkasında
fotoğrafı olan kişilerdir...
Barış Manço spikere sorar:
" Bu paranızda fotoğrafı olan kişi kim? "
Spiker: "General ."
Barış Manço diğer paralardaki fotoğrafları olan kişileri de sorar, spikerin verdiği cevaplar hep aynıdır,

"General, Amiral, "Komutan" Spikerin bu "falanca
General, falanca Amiral, falanca Komutan" cevabından sonra, bu sefer de Barış Manço cebinden Türk paralarını
çıkarır...
Barış Manço der ki:
Bu parada fotoğrafı olan kişi Mehmet Akif Ersoy'dur. Şairdir...
Bu fotoğraftaki kişi Mevlana'dır. Düşünürdür...
Bu paradaki fotoğrafı olan kişi Fatih Sultan Mehmet'dir. Adaletin sembolüdür...
Bu paradaki kişi ise Atatürk'tür. "Yurtta barış, dünyada barış" diyen kişidir. Bizim paralarımız bunlar. Biz
Türkler ince ruhlu,kibar, medeni insanlar olduğumuz için paralarımızın arkasına şairlerimizin, düşünürlerimizin,
bilim adamalarımızın fotoğraflarını bastık...
Siz Fransızlar kendiniz barbar, vahşi olduğunuz için paralarınızın arkasına hep savaş Adamlarının
fotoğraflarını basmışsınız!" der...
Barış Manço'nun bu müthiş cevabından sonra televizyon yöneticileri Canlı yayını keserler ve spikeri yayından
alırlar, başka bir spiker yerine gelir ve canlı yayın yeniden başlar, yeni spiker Barış Manço'dan ve Türklerden
özür diler,

Ahmet BENAKMAN’ın katkısı ile

BİR ZAMANLAR EDİRNESPOR

Hamdi,Turan,Benan,Remzi,Naci,Özcan Alttakiler Rahmi,Teer,Çetin,Zeynel,K.Yüksel Yer VEFA Stadı

Sevgili Başkanlarım,
Sevgili Rotary Ailem,
10 Kasım Atatürk' ü Anma etkinliğini bu yıl yine Ortaköy RK müzün ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz.
Kulübümüzün 9. kez düzenleyeceği bu etkinlikte Atamızı sevgiyle yad edeceğiz ve O' nunla özdeşleşmiş
şarkılarıdinleyip, keyifle oynadığı zeybek gösterisini seyredeceğiz. Çok değerli konuşmacılarımız Gazeteci Yazar Orhan Karaveli ile Ekonomist - Müzisyen Bülent Önal bizimle "Atatürk Sevdaları" nı paylaşacaklar.
Sevgili Dostlarım,
Atatürk' ü anmak bir Rotary projesi değildir. Ancak bu, Türk Rotaryenlerinin çok önemli bir görevidir. Biz O' nun
kurduğu çağdaş ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti' nde yaşadığımız için Rotaryen olabiliyoruz ve cumhuriyetin
bize kazandırdığı değerlerin keyfini özgürce sürebiliyoruz. Atatürk' ü gerçekten ölümsüzleştirmek ancak O' na
sahip çıkmak, O' nu unutmamak ve unutturmamakla mümkündür. Bunun için Bölgemiz iki önemli etkinlik
yapmaktadır.
Birincisi, Ataşehir RK müzün 11. kez üstlendiği organizasyonla Atatürk' ün Cumhuriyet'i emanet ettiği
gençlerimizi, çocuklarımızı Anıtkabir' e, O' na götürerek onlara yarın karanlığa karşı ışık saçmaları için Atatürk
ve Cumhuriyet sevdası tohumları ekmek.
İkincisi de, yukarıda detaylarını paylaştığım gibi 10 Kasım' da yapacağımız Atatürk' ü Anma etkinliği ile kendi
Atatürk sevgimizi paylaşarak çoğaltmak.
Sizlerden, ülkemizin aydınlık yüzlü fikir önderleri olarak kulüplerinize liderlik yapmanızı, önce Anıtkabir
etkinliğine, sonra da 10 Kasım Atamızı Anma etkinliğine en geniş katılımla iştirak etmenizi rica ediyorum.
Ortaköy RK başkanımız Şadan Sarıkaya' nın 10 Kasım etkinliği ile ilgili davet yazısını ve programını ekte
sunuyorum.
Önce 6 Kasım' da Anıtkabir' de, sonra da 10 Kasım' da Akatlar Kültür Merkezi' nde hep birlikte olmayı diliyorum.
Selam ve sevgilerimle,

,
Sevgili Başkanlarım,
Değerli Rotary Ailem,
Bölgemizin düzenlediği ‘’ Duayenler ile Sohbet Toplantılarının ‘’ üçüncüsü, 12 Kasım, Çarşamba günü saat
19.00’da Moda Deniz Kulübü’nde kulübümüzün ev sahipliğinde gerçekleşecektir.
Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Elektron Mikroskopi Derneği Başkanı Prof. Dr.
Selma Yılmazer ‘’ Alzheimer ‘’ konulu bir konuşma yapacaktır.
Sohbet toplantısına size Değerli başkanlarım, kulüplerinin Değerli üyeleri, eşleri ve Rotary Ailemizin katılımı
bizleri çok memnun edecektir. Konuya ilgi duyacaklarını düşündüğünüz çevrenizdeki dostlarınızı da sohbete
çağırırsak, günümüzün önemli sorunlarından birisi hakkında daha çok kişinin bilgilendirmesine yardım etmiş
olacağımıza inanıyorum.
Toplantıya katılım bedeli akşam yemeği dahil 75 TL olup toplantı girişinde tahsil edilecektir.
Salon düzeninin önceden uygun şekilde yapılabilmesi için katılım bilgilerinizi bana ve bu e-postada adresleri
görülen Kulüp Saymanımız Toygun Şenüçler ve Toplantı Sorumlumuz Gürdal Karslı’ya iletirseniz çok memnun
oluruz.
Rotaryen sevgi ve saygılarımızla.
Seyfettin Kılınç
Körfez Rotary Kulübü
2014 –2015 Dönem Başkanı
Telefon no.ları:
SEYFETTİN KILINÇ………..0532 417 35 82
GÜRDAL KARSLI…………..0532 400 00 03
TOYGUNŞENÜÇLER……..0530280 70 77
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