EDİRNE ROTARY KULÜBÜ 1977
2016- 2017

K.R.Ravi RAVINDRAN (UR Bşk.) M.Sabri GÖRKEY (2420.Böl.Guv.) Erdal ATAÖZDEN (2.Grup .Guv.Yrd.)
Tarih :16.02.2016 Toplantı No: 1926

Bülten No: 1507

Kuruluş Tarihi: Mart1977

Charter: Mart 1980

Hizmetlerimiz Dünyaya Armağan Olsun !

09.02.2016 tarihindeki toplantımız ORİSTİADA’da yapıldı.
Kulüp Başkanımız Demirkan Çağlayan; HİZMETLERİMİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN sloganı ile
açtığı konuşmasında, Yunanistan’ın Oristiada şehrinde olmanın mutluluğunu dile getirdi. Kulüpler
arasındaki uluslararası işbirliği ve Türk-Yunan Dostluğunun önemine işaret ederek, bir sonraki toplantının
Bulgaristan’ın Aytos Kasabası’nda 23.02.2016 tarihinde yapılacağı ifade edildi. Edirne Merkez’de Yüksel
Yeşil İlköğretim Okulu bünyesinde kulübümüzün satranç sınıfı açması ile ilgili faaliyet karar altına alındı.

TOPLANTIYA KATILIM : 17 Üye

KATILIM YÜZDESİ:%64

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ :
1 MART 1988 UTKU GÜMÜŞDERE Doğum Günü
ŞİMDİDEN KUTLARIZ.
Önümüzdeki hafta toplantımız :23.02.2016 Tarihinde, BULGARİSTAN AYTOS
Toplanma Saati ve Yeri Mesaj ile Üyelere duyurulacaktır.
Başkan : Demirkan ÇAĞLAYAN
Sekreter : Ali ES
Sayman : Emre ALP
Gel.D.B : Ahmet ÇELİK
Geç.D.B. : Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Şerif Acar İMER 0 532 412 07 39 İrtibat Mail : nethukuk22@gmail.com
edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

THEMİS’İN SEMBOLLERİ ;
THEMİS HEYKELİNDEKİ: Kılıç" adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücünü,
"Terazi" adaleti ve bunun dengeli bir şekilde dağıtılmasını simgelemektedir. Themis’in
"Kadın" ve "Bakire" olması bağımsızlığı ifade etmekte ve gözü bağlı olması da tarafsızlığını
simgelemektedir. Hukukun evrensel ilkelerini simgesel olarak taşıdığı için Themis
heykelinin adaleti en iyi şekilde ifade ettiğine inanılır.

THEMİS ADALET TANRIÇASI
Mitolojiye göre; Themis, Olympos'ta yaşar, Tanrıların toplantılarına başkanlık eder, Olympos'taki
düzeni o korur.
Öncelikle Themis bir bayandır. Bu simge aslında, hukukun ifadesi olarak kullanıldığından,
hukukun en iyi ifadesi veya uygulaması, bir bayan tarafından mı yapılabilmektedir?
Tabi ki düşünülen bu değildir. Bu simge: Antik Yunan Mitolojisinden, günümüze kadar ulaşan
tarihi sürecin başlangıcında: “Themis” ismiyle ortaya çıkan bir simgedir.
Themis: eski Yunan mitolojisinde: onların yaşam tarzında bulunan birçok tanrı ve tanrıça gibi:
“Adalet ve Düzeni” simgeleyen bir tanrıçadır. Yunan mitolojisinde: Olympos şehrinde, yani tanrıların
yaşadığı yerde yaşayan ve buranın düzenini koruyan odur. Themis Yasa demektir. Düzeni o ve onun
tarafından belirlenen kurallar korur. Ama bu kurallar, tanrısal yasalar olarak düzenin sağlanmasında
etkindir.. Bu kurallara ve yasalara uymayanlar ise, yine bir tanrıça olan “Nemesis” tarafından
cezalandırılır.
Tarihi süreç içinde: yani antik Yunan döneminden sonra gelen medeniyetler tarafından: Themis,
başka isimler altında şekillenmiştir. Örneğin: Roma döneminde, Themis’in yerini “Jusitia” alır. Jusitia’nın
Themis’ten farkı: gözlerinin kapalı olarak simgelenmesidir. Romalılar: tanrıçanın, adaletli bir yargılama
yapabilmesi için, gözlerinin kapalı olmasını ve karşısındakini görüp etkilenmemesi gerektiğini
düşünmüşlerdir. Böylelikle Themis’in gözleri bağlı hale gelmiştir. (Kaynak: tarihimizde.com)

ALBERT EİNSTEİN DE ÇOCUKTU !

Albert Einstein, 14 Mart 1879’da, Almanya’nın Ulm şehrinde dünyaya geldi. Babası
Hermann Einstein bir mühendis ve satıcıydı. Annesi Pauline Einstein müziğe oldukça
ilgiliydi. Doğumundan altı hafta sonra ailesi Münih’e yerleşti. Burada babası ve amcası
elektrik teçhizatları üreten bir şirket kurdu.
Albert doğduğunda başı normal bir bebeğe göre oldukça büyüktü. Annesi bu
yüzden gecelerce ağladı.
Einstein ailesi, Yahudi bir aileydi. Albert beş yaşından itibaren üç yıl boyunca
bir Katolik ilk okulunda eğitim gördü. Einstein ilk yaşlarında konuşma zorlukları
yaşamıştı.
1894 yılında babasının şirketi iflas etti ve Einstein ailesi İtalya’ya
yerleşti. Aile Pavia’ya yerleştiğinde, Einstein eğitimini devam ettirmek için Münih’te
kaldı. Einstein okulda sürekli otorite ile çatışıyordu ve okulun eğitim sistemi ve
yöntemine sert bir şekilde karşıydı. 1895 yılının baharında ailesinin yanına gitmek için
okuldan ayrıldı.
Einstein, Zürih’te Federal Politeknik Okulu'na başvurdu. Okula kabul sınavına
girmiş fakat fizik ve matematikte sıradışı puanına rağmen diğer alanlarda başarısız
olmuş ve okula kabul edilmemiştir. Ailesi sonrasında Albert’ı Kuzey İsviçre’de Aarau’ya
ortaokulu bitirmesi için gönderdi. 17 yaşına geldiğinde mezun oldu ve zorunlu askerlik
yapmamak için babasından izin alarak Almanya vatandaşlığından çıktı. 1896 yılında,
Zürih’te, Politeknik’te dört yıllık bir matematik ve fizik öğretmenliği programına katıldı.

SONRA NELER YAPTIĞI MALUM !

AMA BİR AN DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK BİLİM DEHASININ
ANNE VE BABASI OLMAK NE KADAR ZOR !

BİLİM VE İNSANLIK İÇİN YAPTIKLARINA SONSUZ TEŞEKKÜRLER….

Mucİze balık İSTAVRİT

:

Familya : Carangidae
Latincesi : Trachurus trachurus
İngilizcesi : Horse mackerel
Yaygın Kullanım : Sarıkanat istavrit (küçüklerine) kraça
Vücut yandan hafifçe yassı ve uzuncadır. Yan çizgi kuyruktan vücudun yarısına kadar düz olup, sonra yukarıya
doğru eğik olarak devam eder. Renk sırtta grimsi açık kahverengi, yanlarda mavimsi gümüşi, karında ise
beyazdır. Yan çizgi boyunca 69-79 arasında değişen kemiksi pul bulunur. Yan çizginin üst kolunun daha uzun
olması ile Karagöz istavritten ayrılır. Yanal çizginin üzerinde bulunan ikinci bir çizgi kuyruğa doğru yanal
çizginin üzerinden

Her sofrada yer alabilecek kadar satış fiyatı oldukça düşüktür. Bu nedenle kış aylarında haftada bir gün balık
yenmesi tavsiye edilirken, bu tavsiyeler arasında istavrit balığı da bulunur. İstavrit balığının üst kısmında
bulunan kahverengi bölüm, çocuklarda boy uzamasını sağlayan maddeleri içerisinde barındırır. Migren
ataklarının önlenmesinde faydalı olduğu bilinmektedir. Hormon seviyesinin düzenlenmesinde ve kalp
damarlarının esnekliğinin korunmasında önemli rolü vardır. Kansere karşı vücudu korur ve beyin aktivitesini
düzenleyen hafızayı korur. İstavrit balığı kürleri ile 6 ayda çocuklarda boy uzatma sağlanmıştır. Bu kür yapımı
şöyledir; taze istavrit balığı, kızartma yapılmaması dışında, ızgara veya haşlama usulüyle temizlenerek, üzerine
limon suyu dökülerek, haftada iki gün, altı ay boyunca aksatmadan istavrit balığı kürüne uyulursa çocuklardaki
boy farkına gözlemleyebilirsiniz.



KOMİK 
YORUMSUZ…..

HERKES ŞU KEDİ VİDEOLARINA BAKIYO….
NERDEYDİ BUNLAR ???

USLU DURURSAN BİR PARÇA VERİR………
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