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29.03.2016 tarihindeki toplantımız HILLY OTEL’DE yapıldı.

Toplantımızda, Edirne Vali Yrd. Dr. Salih Altınok misafir konuşmacıydı. Sayın Valimize
Kulübümüzce, yazarı olduğu ve yayımlanan eser ve kentimizdeki başarılı çalışmaları nedeni ile Meslek
Ödülü verildi.
Toplantımızda, Gurup Kulüpleri Guvernör Yardımcısı Erdal Ataözden, Svelingrad Rotary Kulübü
Üyeleri Başkan Peter Ganev, Üyeler Georgi Lozev, Angel Mavrev, Petko Pacov, Dimitri İliev, Vasil Fatev ve
Georgi Karanfilov katıldılar. Ayrıca Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü de, yine başkanı Bülent Öztürk ve 6 üyesi
ile aramızdaydı. Karaköy Rotary Kulübü’nden Rotaryan Dostumuz Prof. Dr. Erol Ulusoy, Mimarsinan
Rotary Kulübü Başkanı Coşkun Gülek katılımcılar arasındaydı.
Kulüp Başkanımız Demirkan Çağlayan; HİZMETLERİMİZ DÜNYAYA ARMAĞAN OLSUN sloganı ile
açtığı konuşmasında, geniş katılımlı bu toplantı ve meslek ödülü verdiğimiz Vali Yardımcımız Dr. Salih
Altınok’u tanıtarak sözü ve kürsüyü konuk konuşmacımıza devretti. Sayın Valimiz yayımladığı eseri
kısaca tanıtarak “mülki idare” hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra Guvernör Yardımcımız
Sayın Erdal Ataözden tarafından kendisine meslek ödülü verildi.
Kulüp Başkanımız Demirkan Çağlayan 30 Nisan 2016 tarihinde düzenlenecek olan TRAK GECESİ
hakkında bilgi verdi ve tüm misafirlerimizi geceye davet etti.

TOPLANTIYA KATILIM : 22 Üye

KATILIM YÜZDESİ:%78

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ :
03 Nisan Mehmet EREN, 04 Nisan Sinem GÜLER 04. Nisan Bahar AYAN Doğum
Günü
ŞİMDİDEN KUTLARIZ.
Önümüzdeki hafta toplantımız :05.04.2016 Tarihinde, Saat 20.00 HILLY Otelde
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
info@edirnerotary.com
www.edirnerotary.com

TRAKYANIN YERLİ HALKI; TRAKLAR

Trakya'ya ismini vermiş halk. MÖ. 3000'lere kadar, yani Yunan
Kolonizasyonuna kadar, Trakya'da yaşayan tek halktılar. O dönemki
koşullarda barbardılar. Tarihin çok kısa dönemleri dışında krallık veya

herhangi başka bir birlik kuramamışlardır. Efsanevi Byzasta Traktır. Fakat
Yunanlılar sonradan onu sahiplenmiştir. Traklar bir Hint-Avrupa dili
konuşmaktaydılar ve bugünkü trakyalılarla DNA’larda olabilecek eser
miktarda benzerlik dışında herhangi bir ilgileri yoktur. Traklar zamanla
Yunanlılaştıklarından günümüze Trakya'daki bir sürü tümülüs ve bir kaç ilkel
kıyı köyünden başka bir şey kalmamıştır. (Ekşi Sözlük)
Bir zamanlar bu toprakların gerçek sahipleri olan Traklar ve isimlerini
verdikleri Trakya 30 Nisan 2016 tarihindeki gecemize esin kaynağı olmuştur.
TÜM DOSTLARIMIZI 30 NİSAN TRAK GECESİNE DAVET EDİYORUZ.

TARİHİN İLK ÇİÇEK AŞISI :

Tarihi Darüşşifa'da Üretilen Çiçek Aşısı O Dönem Hastalara Şifa Oldu.

Edward Wortley Montagu, 1716'da İngiltere elçisi olarak İstanbul'da göreve
başlamıştı. Elçinin eşi Mary Wortley Montagu da yanındaydı. Lady Montagu
Osmanlı topraklarında geçirdiği iki yılı ülkesindeki arkadaşlarına yazdığı
mektuplarda anlattı.
Lady Montagu, çiçek hastalığı geçirmiş ve yüzünde hastalığın izleri kalmıştı.
O dönemlerde İngiltere'de bu aşı bilinmiyordu. İngiliz elçisinin eşi, çiçek
aşısının Osmanlı topraklarında yaygın bir şekilde kullanıldığını hayretle gördü.
Hafif çiçek çıkaranlardan alınan cerahat çiçek çıkarmayanların derisine
çizilerek sürülüyordu. Lady Montagu, Osmanlı topraklarında bu aşının nasıl
yapıldığını görünce, oğlunu da aşılattı. Bu tatbikatı arkadaşına mektubunda
anlatınca, çiçek aşısı Avrupa'da öğrenildi.

BU AŞI VATANIMA DA GİTSİN

Sarah Chiswell'e Edirne 1 Nisan 1717

Bizde pek çok yaygın ve zalimane olan çiçek hastalığını burada keşfettikleri bir aşı ile
önlüyorlar. Birçok kocakarının sanatları sırf bu ameliyatı yapmak. Aşılanma için en uygun
zaman sıcakların sonu, sonbaharın başlangıcı. O zaman aile reisleri ailelerinde çiçek
hastalığına tutulmuş kimse olup olmadığını öğreniyorlar ve birkaç aile toplanıyorlar.
Sayıları on beş on altıyı bulan aile toplulukları bu aşıcı kocakarılardan birini çağırıyorlar ve
ceviz kabuğu içine doldurulmuş çiçek hastalığı aşısını hangi damardan açılmasını
isterlerse, o damarı büyük bir iğne ile açtıktan ve iğnenin ucu kadar aşıyı buraya
koyduktan sonra yarayı bağlıyor ve üzerine bir ceviz kabuğu yapıştırıyorlar. Bütün bu
ameliye sırasında en küçük bir acı hissedilmiyor. Aynı şeyi dört beş damara daha
yapıyorlar... Aşı için vücudun kapalı yerleri tercih ediliyor. Aşılanan çocuklar sekiz gün
oynuyorlar, bir şey olmuyor. Daha sonra bir sıtmaya tutuluyorlar ki iki gün, üç gün
yatakta yatıyorlar. Yüzlerinde yirmi otuz sivilce çıkıyor. Fakat sekiz gün içinde hiç
hastalığa tutulmamış gibi oluyorlar. Açılan yaralar hastalıkları boyunca akıp çiçeğin zehrini
atıyor, başka taraflara yayılmasına mani oluyor. Her sene aynı ameliye binlerce çocuğa
yapılıyor. Aşıdan kimse ölmüyor. Aşının faydasına inandığım için sevgili yavruma da
yaptırmaya karar verdim. Vatanımı çok sevdiğim için aşının oraya da girmesini isterim.

BİRLİKTE YAŞAMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ GERÇEK

DEPREM

Hazırlayan Şerif Acar İMER

Dünyanın en aktif ve hareketli fay hatlarından Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan
ülkemizde depremin kaçınılmaz olduğu gerçeğini unutmamalıyız. Depremde en önemli çare; daha
hazırlıklı, daha bilinçli, daha sakin ve bilgili olabilmek. Bu şekilde, daha az hayat kaybedeceğiz, daha az
acı yaşayacağız.
İsteyen daha detaylı araştırabilir. Ancak yapılacak çok az iş ve çok küçük önlemler var.
DEPREMDEN ÖNCE:
Depremin zamanı ve saati bilinemiyor ve hesaplanamıyor. Her an, bu afetin yaşanabileceği
gerçeğini akıldan çıkarmamak lazım. Deprem konusundaki panik ve kargaşayı engellemenin en iyi yolu,
deprem tatbikatları ile felaket anında ne yapılacağının, önceden belirlenmesidir. Ne kadar çok alıştırma
ve tatbikat yapılırsa panik ve yanlış o oranda engellenecektir.
*
Önce her aile evinde deprem tatbikatı yapmalıdır. Özellikle çocuklar bu konuda eğitmelidir.
Depremin ne olduğu ve o anda neler yapılması gerektiği anlatılmalıdır.
*
Evinizde, deprem sırasında nerede durmanız gerektiğini tespit etmelisiniz. Deprem anındaki en
basit yanlış, sağa sola koşturmaktır. Çünkü şiddetli bir deprem dengenizi bozarak yere düşmenize,
yaralanmanıza ve olmanız gereken yere gidememenize sebep olacaktır.
*
Evinizin ve işyerinizin içerisinde diğer alanlara göre daha güvenli yerler vardır. Bu yerleri önceden
tespit edebilmek ve aile bireyleri ile çevrenizdekilere bu yeri göstererek, olası bir depremde oraya
sığınmayı kararlaştırmak, panik ve kargaşanın önüne geçmenin en önemli yoludur.
*
Genellikle betonarme binaları ayakta tutan iskelet, kiriş ve kolonlardır. Kolonlar yukarıdan aşağıya
dik şekilde, kirişler ise sağdan sola yatay şekilde, binayı destekler. Bunlar köşelerde birleşir. Binadaki
yatay kirişlerin kolonlarla birleştiği yerleri belirleyip en kısa kirişlerin olduğu bölgeleri sığınma yeri olarak
belirlemek çok önemlidir. Zira, yatay kirişler ne kadar uzun ise, o kadar çabuk yıkılacaktır. Genel olarak,
betonarme binalarda bu alanlar, koridor ve banyolarda bulunur. Yani koridorunuz veya banyonuz
depremin geçmesini beklemek için salon ve odalarınızdan daha güvenlidir.
*
Depremi geçireceğiniz güvenli alan, binanın dış cephesi duvarlarından, camlardan ve balkon gibi
çıkmalardan uzak olmalıdır. Çünkü depremde, önce camlar kırılır ve nispeten zayıf olan dış cephe
duvarları ve balkon alanları, daha çabuk yıkılır. Binanızın iç ve orta kısımları depremi atlatmak için daha
güvenlidir.
*
Depremde binaların yıkılmasına sebep olan etken, yerin hareketi ile binanın hareketlenmesi ve
kiriş kolun bağlantılarını kopması veya birbirinden kurtulmasıdır. Ancak buna sebep olacak etken,
depremin büyüklüğü, şiddeti ile uzunluğudur. Bir tel parçasını sağa sola kıvırınca bir müddet sonra
kopması gibi, depremde hareket ile eğilip bükülen, kolun ve kiriş bağlantılarındaki demirlerde, bir süre
sonra kırılır veya kopar. Ancak büyük bir depremde, bu yıkımın meydana gelmesi için, 20 saniye veya
fazlası gibi bir süre binanın şiddetli şekilde sallanması gerekir. Bu süreye kadar bina zarar görse de,
kolay kolay yıkılmayacaktır. Deprem başladıktan sonra, 20 saniye veya yarım dakikalık zaman sizin daha
önceden tespit ettiğiniz alanda daha güvenli bir hal almanıza yetecektir. Deprem yaşanır iken, ailece
toplanacağınız bu yeri kararlaştırın.
*
Depreme karşı en önemli hazırlık, eviniz veya işyerinizde bulunan, dolap, gardırop ve benzeri ağır
eşyaların duvarlara gereği gibi sabitlenmesidir. Yüksek ve uzun ağır eşyalar, depremde kolayca devrilir
ve bina içerisindekileri yaralar ve hatta ölümlere sebep olabilir.
*
Deprem sırasında mutfak alanları en güvensiz yerlerdir. Gereği gibi duvarlara sabitlenmemiş ve
içerisi ağır eşyalarla dolu mutfak dolapları, ilk anda düşecek ve altındakilere ciddi zararlar verecektir.
*
Depreme uykuda yakalanma riski karşısında, yatağınızın konumu son derece önemlidir. Yatak
odanızda yatağınızı, camlardan ve dış cephe duvarlarından uzak alanlara ve gardırop ile dolapların
devrilme açılarından daha uzak yerlere taşıyın.
*
Yatağınızın başucunda bir şişe su, bir tane bekçi düdüğü ve pilli fener bulundurun. Depremde
binanız zarar görür ise, kurtarılmayı bekler iken su en değerli ihtiyacınız olacaktır. Bu durumda, düdük tiz
sesi ile sizi kurtarmaya gelenlere, yerinizi belli etmekte, bağırmanızdan daha etkili olacaktır. Şiddetli bir
depremde elektrik hatları kolayca zarar göreceğinden ve karanlıkta kalabileceğinizden pilli fener son
derece gereklidir. Acil durumlar için, cep telefonunuz mutlaka başucunuzda olsun.

*
Eski ve kullanmadığınız bir çantayı, deprem olasılığına karşı hazırlayın. İçerisine su, küçük bir
battaniye, basit bir ilkyardım ekipmanı (sargı bezi, yara bandı ve benzeri) pilli fener, bir miktar kraker
veya bisküvi, yine pille çalışan basit bir radyo ve bunlara benzer acil lazım olacak şeyleri koyun. Bu
çantayı evinizin en çabuk ulaşabileceğiniz yerinde hazır tutun. Deprem geçtikten sonra evinizi terk
ettiğinizde, o anlık ve acil ihtiyaçlarınızı bu çanta ile sağlayabileceksiniz.
*
Evinizin dışındaki yaşayan aile bireyleri, akrabalar, yakınlarınız ve komşularınız ile toplanma yerleri
tespit edin. Bunlar evinizin yakınlarındaki parklar veya açık alanlar olabilir. Unutmayın, çabuk ve seri
şekilde ailelerin, yakınların veya komşuların bir araya gelmesi afet ile mücadelenizi daha kolay hale
getirecektir. Depremden sonra, telefon hatlarının zarar göreceği ve cep telefonlarının bir süre
çalışmayacağını, asla aklınızdan çıkarmayın.
DEPREM YAŞANIRKEN
*
Depremi hissettiğiniz anda sakin ve soğukkanlı kalmaya çalışın. Paniklemeden, binanız içerisinde
daha önce kararlaştırılan yere gidin. Bina içerisindekileri veya aile efradını gidip bulundukları yerden
almak zaman kaybettirecektir. Bunun yerine komut ve direktiflerle, onları daha önceden tespit ettiğiniz,
güvenli alana çağırın.
*
Deprem anında, zemin katta veya yol hizasında bir yerde değilseniz veya 10 saniyeden kısa bir
sürede binayı terk edebilecek ve açık bir alana ulaşabilecek durumda değilseniz; BİNAYI TERK ETMEYE
ÇALIŞMAYIN ve KAÇMAYIN. UNUTMAYIN Kİ BİNANIZDAKİ EN DAYANIKSIZ VE İLK YIKILACAK YERLER,
MERDİVENLERDİR. Yine asansörler en çabuk zarar görecek kısımlardır.
*
Büyük ve Şiddetli bir depremde, binadan sokağa ve caddeye fırlamak ve orada beklemek, daha
ağır zarar görmenize sebep olacaktır. Sokak ve cadde, etrafında bulunan binalar ve kolay yıkılabilecek
direkler nedeni ile binanın içerisinden daha tehlikelidir. Binanın çatısından düşecek kiremitler, devrilecek
direkler, kopacak elektrik hatları, aşağıya düşecek tabelalar daha ciddi zarar görmenize sebep olur.
*
Deprem süresince cam kenarı ve balkonlardan uzak durun. ZEMİN VEYA 1. KATLARDAN DAHİ,
AŞAĞIYA ATLAMAYIN. Ayağınızı burksanız bile, enkaz altında kalma riskiniz, daha fazladır. Kaldı ki
binalardan atlamalar, daha ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açmaktadır.
*
Depreme dışarıda yakalandıysanız, yine sakince açık alanlara ilerleyin ve orada sarsıntının
geçmesini bekleyin. Direkler yakınları, köprü altları, binaların çevreleri, çok daha tehlikeli olabilir.
*
Deprem sırasında araç kullanıyor iseniz, köprü altı, viyadük üzeri gibi yerlerden uzaklaşarak
aracınızı açık bir alana park edin. Aracınızı durdurun ve depremin geçmesini aracınız içerisinde bekleyin.
Direk ve elektrik hatlarından uzak kalın.
*
Depremi kapı eşiğinde veya masa altında karşılamak, çok zaman daha az zarar görmenizi
sağlayabilir. Ancak, hiçbir kapı eşiği veya basit masa binanızın tonlarca ağırlığındaki kiriş veya
kolonlarının ağırlığını taşıyamaz. Ancak masa altında kalmak küçük yıkımlarda, üzerinize gelecek
darbeleri, öncelikle karşılayabilir.
*
Deprem sırasında, evinizdeki sağlam mobilyalar veya beyaz eşyaların hemen yanında CENİN
POZİSYONU almak, hayat kurtaracaktır. Bu eşyalar yukarıdan düşecek ağır parçalara rağmen, kolayca
ezilmez ve binada yıkıntılar, bu eşyaların hemen kenarında hayat alanları oluşturur. Bu alanlara, yaşam
üçgeni de denilmektedir. Cenin pozisyonu ise; bacaklarınızın karnınıza çekilmesi ile başınızın ellerinizin
arasına alıp, vücudunuzu küçülterek, yatmaktır. Bu pozisyon, üzerinize gelecek yıkıntılara karşı vücut
alanınızı küçültür ve riski azaltır. Aynı zamanda hayati organlarınıza ve başınıza gelebilecek ilk darbeleri
engeller.
DEPREMDEN SONRA:
*
Deprem geçtikten sonra, bulunduğunuz yerde en az bir dakika kalın. Güvende olduğunuz ve
sarsıntının geçtiğine emin olduktan sonra, EVİN İÇERİSİNDE HİÇ OYALANMADAN SADECE DEPREM
ÇANTANIZI ALARAK BİNADAN AYRILIN.
*
Binayı terk ederken, merdiven alanlarının güvenli ve sağlam olduğundan emin olun. Cam kırıkları
veya benzer tehlikeler ile açıkta kalan gaz boruları ve elektrik hatlarına, çok dikkat edin.
*
Depremden sonra, bina içerisinde kesinlikle çakmak, kibrit veya benzer yanıcı maddeleri
kullanmayın. Zarar gören gaz hatları, yangına sebep olacaktır.
*
Binayı terk ettikten sonra, daha önceden kararlaştırdığınız açık park veya toplanma alanına gidin.
Komşularınız ve aile bireyleri veya yakınları ile birlikte kalın.
*
Depremden sonra, TELEFONLARINIZI KULLANMAYIN. Telefon hatları, yakınlarını arayan kişilerin
yarattığı yoğunluk nedeni ile kilitlenmekte ve daha öncelikli telefon kullanması gerekli, kurum ve
kuruluşlar tarafından kullanılamamaktadır.

*
Depremden sonra, binanızın zarar görmediğinden kesin emin değil iseniz, kesinlikle bir kısım
ihtiyaçlarınızı almak için dahi BİNANIZA GİRMEYİN. DEPREMDE YIKILMAYAN VE KURTULAN, BİNA,
ARTÇI DEPREMLERE DAYANAMAYABİLİR.
*
Afet sonrası müdahale eden GÖREVLİLERİN İŞLERİNE KARIŞMAYIN. SİZDEN YARDIM
İSMEDİKLERİ SÜRECE MÜDAHALE ETMEYİN. GÖREVLİLERİN TALİMATLARINA UYUN. Afet sonrasında,
cevval ve işgüzar vatandaşlar daha büyük zararlara yol açmaktadır.
*
Etrafınızda yaralanan kişiler varsa, yardımcı olun. Ancak, İLKYARDIM VEYA BASİT TIBBİ
MÜDAHALALERİ BİLMİYOR İSENİZ, BİLGİ VE TECRÜBE GEREKTİREN SAĞLIK MÜDAHALELERİNDE
BULUNMAKTAN KAÇININ
Bu yazıdaki, basit kuralları uygular ve benimser iseniz, kendi ve etrafınızdakilerin hayatlarını
kurtarabilirsiniz. Deprem ile mücadele, ancak alınacak bilinçli tedbirlerle mümkündür. Bu tedbirleri
sadece, Devlet Kurumları ve Resmi Makamların alması, maalesef yetmiyor. Bireysel olarak önce,
kendimizi yetiştirmemiz, sonra etrafımızdakileri eğitmemiz gerekiyor.
1999’un acılarını, yıkımını ve yaşananlarını çabuk unuttuk. DEPREMİ UNUTTUK. UNUTMAYALIM.
HAZIRLIKLI OLALIM.
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