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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımız Rotary Evi’ndeydi. Maalesef bir küçük rahatsızlık nedeniyle katılamadım.
Toplantıya başkanlık eden Halil ALTUĞ dostumuza teşekkür ediyorum. Haberlerini aldım, sıcak bir
atmosferde, iyi katılımlı bir toplantı gerçekleşmiş.
Sizlerle iki konuyu paylaşmak istiyorum.
İlki 1. Grup Kulüplerinin her ay gerçekleştirdiği, bu kez Çerkezköy Rotary Kulübü önderliğinde
Çerkezköy Pasha Otel’de yapılacak ortak toplantıdır. Hafta sonu Cumartesi akşamı saat 19:00 da eşli
olarak katılacağımız yemekli ve müzikli bu toplantı dostlarla bir arada olmak için iyi bir fırsat diye
düşünüyorum.
Diğer iletmek istediğim konu ise yeni üyelerimize yönelik. 7-8 Mart tarihlerinde Antalya’da
gerçekleştirilecek yeni üye oryantasyon kampıdır. Kayıt ve konaklamanın bölge tarafından üstlenildiği
bu organizasyona katılım bir uçak bileti kadar yakın. Eşli katılımın özendirildiği bu toplantı iyi bir fırsat.
Yeni üyelerimizin bu teklifi değerlendirmelerini rica eder, her türlü bilgi için bana ulaşabileceklerini
hatırlatırım.
“Rotary ile ışık saçın” derken hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum.

Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU
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ASKERLİK ÜZERİNE Yıl 1912,
İngilizler Hindistan’ı işgal eder, Hindistan Kralı Osmanlı’dan yardım ister. Yıllardır savaş içinde olan Osmanlı bu
yardımı karşılıksız bırakmamakla birlikte 350 kişilik bir askeri birliği gemiyle Hindistan’a
gönderir. 350 kişilik birlikten 20 kadarı hastalıktan yolda şehit olur, kalan 330 Osmanlı askeri Hindistan’a
çıkarlar ve İngilizlerle savaşmaya başlarlar.Mühimmat açısından kısıtlı olan Osmanlı askerleri birkaç günlük
mücadeleden sonra teknolojik donanıma sahip İngiliz askerleri karşısında yenik düşerler ve 40 kadarı esir alınır,
diğerleri de savaşta şehit olurlar. Savaş bittikten sonra bu 40 Osmanlı esir askerini, İngilizler gemilerde çalıştırmaya
başlarlar. Bir İngiliz gemisi Avustralya’ya geldiğinde, esir iki Osmanlı askeri
gemiden bir yolunu bulup kaçarlar.Bir sure sonra, adı Karadeniz diyarından Mentesoğlu Abdullah olan, baba mesleği
dondurmacılığa, Karahisar diyarından Tarakçıoğlu Mehmet de baba mesleği kasaplığa başlar.
1918′de Avustralya Çanakkale’ye asker çıkarır ve bizim iki Osmanlı askeri olayı duyarlar ve hemen buluşur, durum
değerlendirmesi yaparlar.
Biz Osmanlı askeriyiz ve Avustralya’da yaşıyoruz. Avustralya devleti Osmanlıya savaş açmış ve bizim ülkemizi işgale
gitmiş, bundan dolayı biz de Avustralya devletine savaş açalım derler.
Alırlar kağıdı, kalemi ve yazarlar:
Sayın Avustralya Başkanı, Ekselans Hazretleri,
Biz iki Osmanlı askeri, ülkenizde bulunuyoruz. Duyduk ki, devletimiz Osmanlıya Avustralya devleti olarak savaş açmış
ve Çanakkale’ye asker göndermişsiniz. Bundan dolayı iki Osmanlı askeri olarak biz de Avustralya devletine savaş açmış
bulunmaktayız.
Bu bir “Osmanlı Savaş Fermanı “dır. Ekselanslarının bilgilerine duyurulur.
Karahisar diyarından Tarakçıoğlu Mehmet,Karadeniz diyarından Mentesoğlu Abdullah İki Osmanlı askeri,
Sidney ’ in 250 km uzağında Karlıdağlar denilen bölgede önce virajlarda tren raylarını sökerek 3 tren devirirler.
Üçüncü trende askeri mühimmat bularak silahlanırlar. Aynı bölgede 8 karakol basar ve
karakollardaki askerlerin tamamını vururlar. Ne olduğunu bir turlu çözemeyen Avustralya devletinin sonunda iki
Osmanlı askerinin yazmış olduğu mektup akıllarına gelir ve bölgeye 250 kadar asker gönderirler ve iki Osmanlı askeri
araştırılmaya başlanır. Birkaç günlük araştırmadan sonra sıcak çatışma olur Ve iki Osmanlı askeri bu karlı dağlarda
şehit edilir.
İki askerin şu an mezarı Sidney’e 250 km uzakta Karlıdaglar’da ve mezarlarında fotoğraf çekmek yasak.
Avustralyalılar iki Osmanlı askeriyle savaştık demek zorlarına gittiği için bu askerlerimize Hindistan asıllı diyorlar.
Oysa Hindistan’da ne Karahisar diyarı, ne de Karadeniz diyarı diye bir bölge yok.Bu hadisenin
“Battle Of Broken Hills” yani Broken Hill Savaşı adıyla resmi Avustralya savaş tarihine girdiği bilinmektedir.
Çanakkale zaferimizi anarken vatandan binlerce kilometre uzakta Avustralya' da ülkelerinin istiklâli, bekâsı ve kutsal
saydıkları değerleri uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda ederek şehit olan bu iki büyük mümtaz askerimizi
minnet ve şükranla hatırlıyoruz.
Bu bilgi Hindistan büyükelçiliğinin açıklamasından çıkarılmıştır.
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

EV TEMİZLİĞİNDE LİMONU BAŞ SIRAYA YAZIN
* Limon da sirke gibi doğal bir kimyasaldır. Aynı şekilde limon ve suyu ile evinizde temizlik yapabilirsiniz.
* Ortadan ikiye kesilmiş limonu su dolu kâsenin içinde odanızın bir köşesine koyun. Havadaki kötü kokular
kaybolacaktır.
* Yarım limonu bulaşık makinenizin içine koyun ve öyle yıkayın. Bardak ve tabakların nasılda pırıl pırıl
olduğuna şaşıracaksınız.
* Mermer üzerinde sarı lekeler varsa limon ve tuz ile ovalayın. Leke çıkacaktır.(Tuzsuz asla denemeyin,
mermerinizde leke bırakır!)
* 2 litre suya 1 çay bardağı sirke ve yarım limon suyu sıkarak hazırlamış olduğunuz karışımla her türlü
yüzeyleri silebilirsiniz.
* 1 adet limon suyuna 2 çay kaşığı zeytinyağı karıştırın. Alın size mobilya cilası!
* İnatçı lekelerin üzerine limon sıkın ve 1 saat bekledikten sonra yıkamaya atın. Lekeler çıkacaktır.
* Sirkeyle olduğu gibi et, tavuk kestiğiniz tahtayı limonla ovuşturarak dezenfekte edin.
* Fırının içinde kalan leke ve artıkları çıkarmak istiyorsanız, fırın tepsisinin içine 1 limon suyu sıkın ve
dökülmeyecek şekilde su ilave edin. 250 dereceye ayarladığınız fırını 15 dk. Isıtın. Leke ve artıkların
kolaylıkla çıktığını göreceksiniz.
* Deri koltuk ve eşyalarınızı limon kabuğu ile ovun. Yeni alınmış gibi görünecektir.
* Kullanmış olduğunuz sıkılmış limonları çöpe atmayın! Lavabolarınızı limonla ovun. Tertemiz olacaktır.
* Pirinç eşyalarınızın daha canlı görünmesini istiyorsanız limon ile ovun.
* Mutfak tezgâhlarını temizlemek için 1 litre suya 1 limon suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz atın. Bu karışım ile
mutfağınız tertemiz!
İrfan ERETEN’in katkısı ile

DÜNYANIN EN ŞAŞIRTICI EĞİTİM SİSTEMİ: FİNLANDİYA...>
Adı: Finlandiya Cumhuriyeti
Yüzölçümü: 337 030 km²
Başkenti: Helsinki
Para Birimi: Fin Markkası ve Euro
Dili: Fince ve İsveçce
Nüfusu: 5 183 545 kişi (2002 tahmini)
Ortalama Ömür: 77.75 yıl (2002 tahmini)
Okur Yazarlık Oranı: % 100 (1980 tahmini)
Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 25 800 $ (2001 tahmini)
Bu kadar yeter .. yani yaklaşık Türkiyenin yarısı kadar yerde 5-6 milyon kişi yaşıyor.
Göller, ormanlar, arazi, .... bu 5-6 milyon kişiye ait.
Milli geliri 2002 de 25.000 $ .. Şimdi herhalde 30-35.000 $ dır.
Düşük maliyetler, kısa okul saatleri, ile yüksek akademik başarıyı;bireyselliğe, bağımsızlığa önem veren,
öğrencilerine kendi eğitim programını kendi düzenleme sorumluğunu yükleyen eğitim anlayışıyla bol boş
zamanı, eğlenerek öğrenmeyi birleştiren Fin eğitim sistemi hala eğitimin rüya ülkesi olmaya devam ediyor.
İşte size Fin eğitim sistemiyle ilgili 9 şaşırtıcı gerçek.
-1Finlandiya’da zorunlu okula başlama yaşı 7.
Yaşları ne olursa olsun, çocuklar okula kendileri yürüyerek ya da bisikletle gidiyor.
Fin kültürü çocukların bağımsız yetişmesini önemsiyor. Çocuklarını okula getirip götüren, ders
çalıştıran ebeveynler diye bir şey yok.
-2Fin eğitim müfredatı basit ve genel bir çerçeve tanımlamaktan ibaret.
Öğrenciler, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi
eğitim-öğretim programlarını şekillendirme haklarına sahipler.
Öğretmenler de öyle.
-3Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı yılında hiçbir şekilde not verilmiyor. Sekizinci sınıfın sonuna
kadar not verme zorunluluğu yok ve öğrenciler standardize edilmiş bir sınav sistemine tabi değiller.
Sadece 16 yaşlarındayken ülke genelinde bir sınava giriyorlar.
-4Öğretmenler gün boyu sınıfta ortalama dört saat ders veriyor. Haftada iki saati ise mesleki gelişimleri için
eğitimlere katılmak için ayırıyorlar.
İlk okulda öğrencilerin ders dışı/teneffüs olarak geçirdikleri zaman toplam 75 dakika. Amerika’da bu oran 27
dakikaya kadar düşüyor.
Türkiye’de ise ortalama 45 dakika.
-5Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite başarısı en yüksek %10’luk dilim arasından
seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri.
Finlandiya öğretmenleri başarılı-başarısız olarak yargılamayan bir kültüre sahip.
Eksikleri bulunan öğretmenlerin, yeni eğitim-öğretim
programlarıyla kendilerini geliştirmesinin önü açılıyor. Hiçbir
öğretmenin performans nedeniyle işten atılma korkusu yok.
-6Öğrencilere ödev verilmiyor çünkü öğrenmenin yeri okuldur.
Her çocuğa bir birey olarak değer veriliyor. Çocuklardan biri
yeterince iyi öğrenemiyorsa öğretmenleri bunu hemen fark ediyor ve çocuğun öğrenme programını onun
bireysel ihtiyaçlarına göre düzenliyor.
Aynı şey, okula uyum göstermeyen, sıkılan ya da öğrenim
durumu programın ilerisinde olan çocuklar için de geçerli.
Öğretmenlerin yüksek eğitim düzeyi, çocukların her türlü gelişimini gözlemleye bilmelerini ve esnek çözümler
yaratabilmelerinin en önemli nedeni.
-7Fin okullarında spora bol bol yer var ama spor karşılaşmaları yapacak takımlar yok. Rekabet, üstünlük
kazanmak Fin kültüründe değer verilen bir şey değil.

-8Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet
tarafından destekleniyor.
Finlandiya’da okullar birbirleriyle rekabet etmiyor, aksine
dayanışıyor. Okulların hemen hemen tümünün başarı düzeyi aynı. Bu yüzden okulun bir diğerine göre ayrıcalığı
yok.
Eğitim “herkes için eşit imkanlar sağlamak” demek. Eşitlik kavramına olağanüstü değer veriliyor. Tüm çocuklar
zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor.
-9Pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika’yla karşılaştırıldığında
Finlandiya’da eğitime ayrılan bütçenin daha fazlası sınıf ortamına yansıyor.
Çünkü öğretmenler de, yöneticiler de hemen hemen aynı maaşı alıyor. Bu yüzden Finlandiya’da eğitim
maliyetleri çok daha düşük.
Ancak 15 yıllık kıdemli bir öğretmen ortalama bir üniversite
mezunundan daha iyi kazanıyor.
İrfan ERETEN’in katkısı ile
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nolu toplantımızdan bir görünüş.

Bu kadar kalabalık FENERBAHÇE li bir araya gelirse ……….!!

,

ROTARY 2420 BÖLGE KONFERANSI

Çok Değerli Rotary Ailem,
Sema ve ben sizleri 2015 Bölge Konferansımıza davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Konferansımızı
16-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya' da geçen yıl açılmış olan muhteşem Titanic Deluxe Belek Otel' de
yapıyor olacağız. Öyle bir otel düşünün ki dört gün dolaşsanız tamamını bitiremezsiniz. Her biri gerçek bir lezzet
durağı olan restoranların her gün birinde yemek yeseniz yine de tüm yeme ,içme mekanlarını görmüş olmazsınız.
Yanıbaşından usul usul akarak Akdeniz' e ulaşan nehirden tekne ile denize gitmenin romantik keyfine, gündüz
sizleri gece ise Carrettaları ağırlayan doğal sit alanı sahilin tadına doyamazsınız. Konferans sonrasında sizlere
bolca ayrılan boş zamanlarda olağanüstü spa ve golf tesislerinin dayanılmaz cazibesinden kendinizi alamazsınız.
Ev sahibimiz, bu konuda çok tecrübesi olan Erenköy RK müzdür. Belek' in güzel havasında ve Titanic Deluxe
Otel' in sıradışı imkanlarında dönemi tamamlamanın keyfini birlikte çıkarmak, yorgunluk atmak, dostlukları
geliştirmek, başkanlarımızı alkışlamak ve onların bir dönem boyunca verdikleri emekleri ödüllerle taçlandırmak
için hepinizi konferansta yerinizi almaya çağırıyoruz. Gelin coşkulu, keyifli, sürprizlerle dolu bu son
etkinliğimizde hep birlikte olalım. Güzel, başarılı ve "Rotary ile Işık Saçtığımız" bir dönemi tamamlamış
olmanın gururunu ve hazzını beraberce yaşayalım.
Saygı ve sevgilerimle,
Müfit Ülke
İLETİŞİM

Erenköy Rotary Kulübü
Tarık Orak - Konferans Komitesi Başkanı
E-posta: tarikorak@mynet.com
Tel: 0532 257 48 92
Gaye Binark - Kulüp Başkanı
E-posta: gayebinark@gmail.com
Tel: 0542 460 60 88
Rotary 2420 Konferans Komitesi
Cem Tunçel - Komite Başkanı

E-posta: ihsancemtuncel@yahoo.com
Tel: 0530 343 24 20
Uluslararası Rotary, 2420. Bölge Federasyonu
Ferda Karadağ - Bölge Ofis Sorumlusu
(Sadece Ödemeler için)
Tel: 0212 231 31 81
Faks: 0212 230 52 65
e-posta : kayit@konferans2420.org

