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22.03.2016 tarihindeki toplantımız HILLY OTEL’DE yapıldı.
Kulüp Başkanımız Demirkan Çağlayan; HİZMETLERİMİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN sloganı ile
açtığı konuşmasında, 30 Nisanda kulübümüzün düzenleyeceği TRAKYA GECESİ organizasyonu hakkında
bilgi verdi. Konuklarımızın ağırlanması, konaklaması gecenin müzik aktiviteleri konularında diğer
üyelerimiz de görüş alışverişinde bulundu. Üyemiz Serhat Ceylan 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek;
Gelecek Dönem Guvernör ve yardımcıları ile kulüp başkanları konulu asamblenin tanıtımını yaptı ve
katılımın yüksek olması talebinde bulundu. Ayrıca Ryla Semineri 2016 ve gençlik kampları konuları ve
aksaklıklar ele alındı.
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Mart Didem AYAN Doğum Günü
ŞİMDİDEN KUTLARIZ.
Önümüzdeki hafta toplantımız :29.03.2016 Tarihinde, Saat 20.00 HILLY Otelde
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TRAKYANIN GÖZBEBEĞİ;SAROS
(www.sarosda.com sitesi)

Kendi kendini temizleyebilen dünyadaki üç körfezden biri, En büyük şansı sanayiden uzak kalabilmesi.
Yaz aylarının gözde tatil beldelerinden biri
olarak her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor...
Trakya topraklarının Ege denizindeki kıyısı
Saros körfezi, tertemiz kumsallarla kaplı bir kıyı
şerididir. Saros körfezi su altı akıntılarının fazla
olması, herhangi bir büyük yerleşimin ve
sanayileşmenin olmaması sebebi ile Ege
denizinde yer alan en temiz bölgelerden biridir.
Ve iddia şudur ki; Saroz Körfezi dünya
üzerinde kendi kendini temizleyen 3 denizden
biridir.
Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alan Saros
Körfezi´ni, güney ve doğusundan Çanakkale
ilinin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyini ise Edirne ilinin Keşan ve Enez ilçeleri çevreler. Körfezin
Gelibolu yarımadası tarafında olan güney bölgeleri yerleşime olanak vermez. Çoğunlukla yerleşim doğu
ve kuzey bölgelerinde yer almaktadır.
İlk çağlarda Xeros ve Melas olarak
bilinen Saros körfezinin tüm kıyıları
boyunca herhangi bir büyük yerleşim
merkezi ve sanayileşmenin olmaması
kadar su akıntılarının fazlaca olmasının
Saros Körfezi´nin her zaman temiz
kalmasını sağladığı bilinmektedir.
Saros Körfezi´nin kendi kendini
temizleyen 3 denizden biri olduğu son
yıllarda dillerde dolaşan iddialardan
biridir. J.J. Cousteu’ya atfedilen bu
iddianın gerçek yönü bilinemese de,
gerçek olan, Saros Körfezi´nin Ege’nin
temiz bir denize sahip sahillerinden biri
olduğudur.
Balıkçılık ve avlanma
Ege Denizi´nin tuzluluk oranı en yüksek körfezlerinden biri olan Saroz Körfezi´nde, küçük akarsuların
taşıdığı besin tuzları sayesinde zengin bir balık çeşitliliği görülmektedir. Zengin balık çeşitliliği sayesinde
amatör olta ve ağ balıkçıları keyifli anlar yaşarlar. Mevsimine göre çipura, lüfer, barbun, mercan,

karagöz, levrek, kefal ve ahtapot gibi denizde yaşayan türler Saros körfezinde bol miktarda bulunur.
Bunun yanında Saros sakinleri her akşam üstü kayıkları ile uskumru ve istavrit için çapari oltaları ile
avlanmaktan geri durmaz ve çoğunlukla akşamları balık keyfi yaşarlar.

Spor Olanakları
Son yıllarda özellikle Mecidiye Beldesine bağlı İbrice Limanı ve çevresinde tertiplenen sualtı spor
aktiviteleri bölgenin cazibesini son derece arrtırmıştır. Çok berrak deniz suyunun altındaki mercan ve
kaya resifleri ve yoğun ve çeşitli su altı canlıları dalgıçları bambaşka bir dünyaya sürükler.

Hemen her mevsim ve yazın en sıcak günlerinde esen serin rüzgar akdeniz ve ege kıyılarındakli bunaltıcı
sıcaktan farklı bir ferahlama verir iken yelken ve özellikle Wind Surf sporcularını kendine çeker. Bir kaç
yıldır ulusal ve uluslarası turnuvaların düzenlenmesi aksamıştır. İbrice Limanı’ndan Mağriz Köyüne
uzanan bozuk kıyı yolunda bir kez yolculuk yağmanız Saros’u daha iyi anlamanızı sağlar.

İYİLİK MELEKLERİ :

Florence Nightingale (/ˈflɒrəns ˈnaɪtɨŋɡeɪl/; 12 Mayıs 1820 – 13 Ağustos 1910), İngiliz sosyal reformcu,
istatistikçi ve hemşire. Modern hemşireliğin kurucusudur. Kırım Savaşı sırasında eğitim alan
hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmış, savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımlarını
yapmışlardır.[1] Hemşireliğe son derece olumlu bir itibar kazandırmış ve Viktorya kültüründe bir ikon
olmuştur. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine "Lambalı Kadın"
denmiştir.
Son günlerde bazı yorumcular Nightingale'in Kırım Savaşı'ndaki başarılarının medya tarafından
abartıldığını, halkın bir kahramana olan ihtiyacının karşılandığını iddia etmiştir. Bununla birlikte,
eleştirmenler Nightingale'in başarılarının profesyonelleştirici hemşirelik rollerini belirleyici nitelikte
olduğunu kabul etmiştir. 1860 yılında Nightingale, Londra'da St Thomas' Hospital'da kendi hemşirelik
okulunun kurulmasıyla profesyonel hemşirelik vakfının temellerini atmıştır. Dünyada ilk modern sivil
hemşire okulu olmuştur ve şu anda King's College London'ın parçasıdır. Yeni hemşireler tarafından
alınan Nightingale Andı ile adı onurlandırılmıştır. Doğum günü her yıl "Uluslararası Hemşireleri Günü"
olarak kutlanmaktadır. Sosyal reformları İngiliz toplumunun tüm kesimlerine yönelik sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi, Hindistan'daki açlık yardımını savunmak, kadınlara aşırı sert olarak gördüğü fuhuş
yasalarını ortadan kaldırma ve kadınların iş gücünekatılımını kabul ettirme şekillerini genişletme
çalışmaları olmuştur.
Nightingale çok yönlü bir yazardır. Yaşamı boyunca yayınlanan eserlerinin çoğu yayılan tıbbi bilgilerle
ilgili olmuştur. Yazınsal becerileri kötü olanlar tarafından kolayca anlaşılabilecek basit İngilizce ile
yazılmıştır. Ayrıca istatistiksel verilerin grafiksel sunumunu halka sevdirmeye yardımcı olmuştur. Din
ve mistisizm üzerine yoğunlaşmış çalışmaları sadece ölümünden sonra yayımlanmıştır. .
(www.wikipedia.org)
Kırım Savaşı yıllarında İstanbul Üsküdar’daki Selimiye Kışlası’nda yaralı askerlere hemşirelik hizmeti
veren Nightingale ÜLKEMİZDE DE EFSANELEŞMİŞTİR.



KOMİK 

Şehirlerarası Otobüs Mola yerinde durur.
Yolcular iner koştura koştura tuvalete yetişen genç, kapıyı kapatırki,
Kalın ve davudi, bir ses sorar.
Ne yapıyorsun ?
Genç cevap verir korkarak,
Ehh işte ne yapayım?
Aynı ses sorar nerdesin ?
Genç daha bir korkar,
Tuvalatteyim.
Aynı ses sinirli bir şekilde;
Hayatım kapatıyorum, seni daha sonar arayacağım.
Delinin biri her dediğime araya girip cevap veriyor.
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