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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Sevgili Dostlarım;
Öncelikle ALEMDAR ve ATALAR ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.Geçmiş dönem başkanımız Oktay
ALEMDAR’ın sevgili eşi Ebru Hanım 65 yaşındaki amcası Bilgin ATALAR vefat etti.Sabırlar diliyorum.
Geçtiğimiz cumartesi günü sevgili Guvernör Yardımcımız Mehmet GÖRKEY ve eşi Aylin Hanım bizleri tüm grup
başkanları ve eşleri olarak evlerinde misafir ederek Rotary’nin eşiz güzelliklerini yaşattılar.Gösterdikleri misafirperverlik
için teşekkürlerimi sunuyorum..
Bu arada yine eski dönem Başkanımız Kenan KARAKUŞ’u 1.Mart Muhasebeciler günü için kutluyorum.
Geçtiğimiz hafta sonu gelecek dönem Başkanımız Serhad CEYLAN ve eşi Tülay Hanım BES eğitim seminerine
katıldı.Yavaş yavaş gelecek dönem çalışmaları başlamış oldu.10.Nisan 2010 Cumartesi günü Ataköy Sheraton Otelde
Bölge Asamblesiyle de gelecek dönem çalışmaları hız kazanacaktır.Gelecek dönem ekibinin bu toplantıya katılmak için
hazırlıkları başlamış olmalı.
19 şubatta olması gereken REE Semineri BES toplantısının yakın olması nedeniyle 15.Mayıs.2010 Cumartesi saat 10.oo
a ertelendi. Toplantı yine Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar kampusü Garanti Kültür Merkezinde yapılacaktır.Gelecek
dönem yöneticileri ve aramıza yeni katılan dostlarımızın bu seminere katılması zorunlu gibidir.
Ödül bilgilendirme toplantısı ise yine dönem başkanı ve sekreterinin katılımı ile 7 mart Pazar günü yapılacaktır.
08.Mart Pazartesi günü 2420.Bölge Dünya Kadınlar Günü kutlaması Beyazıt Rotary Kulübü’nün organizasyonunda
Karaköy, İstanbul Modern Müzesi salonlarında gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar zinciri saat 17:00’de başlayacak
sergi ve konferans gibi etkinliklerle devam edecektir. Akşam Gala Yemeğinde kültür ve sanat alanında önde gelen
8 ünlü kadına ödül verilecektir. Guvernörümüz ve Rona Hanım bu toplantıya tüm Başkanlarımızı eşleri ile beklemektedir.
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EDİRNE

ANNEMİN KOFTESİ.! (yiyin..yiyin.. Afiyet olsun..)
Anlaşılan GDO’ dan önce başka bir sürü sorunumuz var.
Değerli dostlar,
Ben inşaat mühendisi olmakla birlikte yaklaşık 18 yıldır yemek sektöründeyim. Yemek Sanayici ve İş adamları Derneği
başkan yardımcısı, Ankara Sanayi Odası gıda komite üyesiyim.
Bu sürede öğrendiklerimi yazmaya sayfalar yetmez. Ancak birkaç bilgi aktarırsam ne demek istediğim daha iyi anlaşılır.
Minimum M2 maksimum verim, olay tamamen budur.
"Soya Kıyması" adıyla satılan ürün yağı alınmış soya küspesidir. 25 Kg torbalarda kg fiyatı 1,5 TL civarındadır.
Kullanırken ılık suyla ıslatılır 1 kg soya kıyması 3 kg su emer. Yani kullanım fiyatı kg da 50 krş tan aşağı olur.Gerçek etin
20 TL/kg olduğu yerde tabii ki bunu önce sermaye kullanır.
Çeşitli markaların hazır tıp annemin köftesi gibi köftelerin tamamı soya katkılıdır.Şirin gözükmesi içinde mix kıyma, soya
proteini vs. gibi farklı isimlerle ambalaj üzerinde yazılmaktadır.Yani et diye soya küspesi satıp, annemin köftesi gibi
aynen diye reklâm yapıyorlar.
BİTMEDİ: Bu soya zımbırtısı granül veya toz halinde,beyaz, açık kahve,koyu kahve, kırmızı, yeşil renkleri vardır.
Tadı nötre yakındır.Cevizle karışıp baklavaya, kıymayla karışıp köfteye, unla karışıp ekmeğe, keke vs.ye giriyor.
--Marine kuşbaşı diye bir et satılıyor şimdi,normal kuşbaşı etten ucuz. Bir özel kimyasal karışım suyla ete emdiriliyor.% 20
su basılıyor ete,böylece fiyatı ucuzluyor.
Ancak bu tuzlar sizin kalp, şeker, tansiyon vs,rejimlerinize zarar verir mi bilmiyorsunuz.
Yemeğe tuz atmıyorsunuz, ama başka tuzları bilmeden yiyorsunuz.Yemek şirketinizin et giriş faturalarında "mix kıyma" ve
" marine kuşbaşı " var mı, bir kontrol edin bakalım.
--PEYNİR ALTI SUYU TOZU: Adı üstünde, peynir üretiminde kalan su sıcak plakalara püskürtülüyor, buharlaşma sonucu
elde edilen toz işte. Nerede kullanılıyor? Peynirli çizi de peynir mi var zannediyorsunuz.
Tüm bisküvit ve kek sektörünün birinci sınıf dolgu maddesi.Kg fiyatı 50 krş gibi bişeydi. Yediğiniz bisküvit, kek, kraker vs
paketlerin üzerini bir okuyun bakalım içinde şeker ve un dışında tanımadığınız kaç kalem malzeme var.
Bir top keki toptancısı 15 krş a satıyor. Anam-babam usulü un, yumurta ve yağ ile yapsanız 30 krş malzeme maliyeti var,
ambalaj, üretici karı, nakliye ve toptancı karı vs eklenince nasıl o fiyata satılabiliyor?
Çünkü kek değil kek benzeri kimyasal bir şey alıp yiyoruz. Paketin üzerini okuyun anlarsınız.
--Bezelyenin kurusu öğütülüp fıstık süsü verilerek tatlılara konuyor.
--Pul biberin, karabiberin, kimyonun vs, kilosu 5 TL ye satılan sucuklarda gerçek baharat mı var sanki.Bazılarında zaten
sucuk benzeri ürün yazıyor.
--Bir danadan 25–30 kg sinir çıkıyor.40 derecede dondurup öğütüyor sinir unu yapıyor sosise basıyorlar. Şarküteri
ürünlerine dikkatli bakın. %100 dana diyor, dana eti demiyor, anlayın işte.
--Tavukların boyun, taşlık, kanat ucu vs gibi ticari değeri olmayan her yeri kemikleriyle öğütülerek "mekanik kıyma " isimli
bir şey yapılıyor.Tüm tavuk sucuk ve salamlarında bu var, siz tavukların göğüs etlerinin kıyma yapıldığını sanıyorsanız
fena yanıldınız.
Bütün bu işler T.C.Tarım ve köy İşleri Bakanlığı izni ile yapılıyor.Tamamen ve her yönüyle gıda terörünün cenneti olan
yurdumuzda izinle bunlar yapılırken siz varın kaçak yapılanları düşünün,
>Bütün ekmeğe tavuk döner 2 TL, yarısı işkembe, ööööffffffffffff, sıkıldım gene, GDO ne ki o daha yeni fark edildi, devede
kulak bile değil.
Bunlar işin yemek faslı, daha gıda ambalajları var,koruyucular var vs. kıyamet kopuyor da bizim gıda mühendislerimizin
sesi soluğu yok ortada,bir garip yemekçi inşaat mühendisi çarşı pazardan topladığı bilgileri ortalığa döküyor.
Bu aymazlığa dur demek için bir şeyler yapmalı, bir şeyler yapmalı... önemli;
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile
*********************************************************************

ASALET BOYDA DEĞİL SOYDA OLMALI
İNCELİK BELDE DEĞİL DİLDE OLMALI
DOĞRULUK SÖZDE DEĞİL ÖZDE OLMALI
GÜZELLİK YÜZDE DEĞİL YÜREKTE OLMALI..
**************************************************************

Su içiminin doğru zamanlaması...çok önemli
Su içiminin doğru zamanlaması bedenimizin etkinliğini en üst düzeye çıkarır.
2 bardak su- - uyandıktan sonra- -iç organları uyandırır ( etkinleşmesine yardımcı olur
1 bardak su- yemeklerden 30 dakika önce- - sindirime yardımcı olur.
1 bardak su- banyodan önce – tansiyona yardımcı olur.
1 bardak su-On – uykudan önce – kalp krizinden , inmeden korunmak için.

*******************************************
Tel-Aviv de oturan Jacob, New York'a göçmüş oğlu Samuel'i telefonla arar
(Gününü mahvedeceğim için üzgünüm ama annenle ben boşanıyoruz,45 yıllık eziyet yeter) der
Oğlu (Baba nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin, hem de tam bayram öncesinde)
Baba (Artık birbirimize tahammül edemiyoruz,yetti bu hikaye, bana yardımcı ol Şikagodaki kız kardeşini ara ona da bu haberi ver) der
ve telefonu hemen kapatır.
Ümitsiz çocuk kız kardeşini arar, kız da köpürür nasıl bu yaşta boşanırlar ben bu işi hallederim der
Kız doğrudan babasını arar (BOŞANMIYORSUNUZ. Kardeşim ve ben gelene kadar hiçbir şey yapmıyorsunuz, anladın mı HİÇBİRŞEY,
bizi bekleyin) der.
Jacob telefonu kapatır ve karısına döner
(Harika Rebeka, ikisi de bayramı bizimle geçirecekler, hem de uçak biletlerini kendileri ödeyerek geliyorlar)der.

2 ÖYKÜ…
Yaşlıca bir kadın evindeki koltuğunda oturup uzun geçmiş hayatını gözden geçirirken birden bir peri karşısına çıkıverir ve
ona üç dilekte bulunabileceğini söyler.
- Peki
der yaşlı kadın.
- Zengin olmak istiyorum
Peri bir el hareketiyle kadının koltuğunu som altına çevirir.
- İkinci olarak güzel ve genç bir prenses olmak istiyorum der.Birden başında paha biçilemez bir tacı olan dünya güzeli bir
prenses oluverir.
- Üçüncü ve son olarak ne istersin diye sorar peri.
O sırada yaşlı köpeği ağır bir şekilde kafasını kaldırır ve zayıf bir "hav" sesi çıkartır.Prenses çok sevdiği köpeğine bakar
ve şöyle der;
- Köpeğimi yakışıklı bir prense dönüştürebilir misin?
Tam o anda, şimdi güzel bir prenses olan yaşlı kadının önünde dünyada hiç kimsenin görmediği kadar yakışıklı bir prense
dönüşür köpek.Hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar yakışıklıdır bu prens.Kadın ona büyük bir hayranlıkla bakar ve
o anda ona aşık oluverir. Prens ona doğru yaklaştığında kadının heyecandan dizleri titremeye başlar.Prens ona doğru eğilir
ve dudakları neredeyse kadının kulağına değecek şekilde şöyle fısıldar;
- Eminim şimdi, zamanında beni hadım ettirdiğine çok pişmansın...
O.YAYALAR’ın katkısı ile

TUZLU KAHVE
Kıza bir partide rastlamıştı.. Harika biçseydi. O gün pesinde o kadar delikanlı vardı ki.. Partinin sonunda kızı kahve içmeye davet
etti.Kız parti boyu dikkatini çekmeyen oğlanın davetine şaşırdı, ama tam bir kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşedeki
şirin kefeye oturdular. Delikanlı öyle heyecanlıydı ki, kalbinin çarpmasından konuşamıyordu. Onun bu hali kızın da huzurunu
kaçırdı..
"Ben artık gideyim" demeye hazırlanırken, delikanlı birden garsonu çağırdı..
"Bana biraz tuz getirir misiniz" dedi.. "Kahveme koymak için.."
Yan masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı.. Kahveye tuz!..Delikanlı kıpkırmızı oldu utançtan, ama tuzu kahvesine doktu
ve içmeye başladı. Kız, merakla "Garip bir ağız tadınız var" dedi..
Delikanlı anlattı:
"Çocukken deniz kenarında yasardık. Hep deniz kenarında ve denizde oynardım. Denizin tuzlu suyunun tadı ağzımdan hiç
eksilmedi. Bu tatla büyüdüm ben.. Bu tadı çok sevdim. Kahveme tuz koymam bundan. Ne zaman o tuzlu tadı dilimde hissetsem,
çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi hatırlıyorum. . Annemle babam hala o deniz kenarında
oturuyorlar.. Onları ve evimi öyle özlüyorum ki.."
Bunları söylerken gözleri nemlenmişti delikanlının.. Kız dinlediklerinden çok duygulanmıştı. İçini bu kadar samimi döken, evini,
ailesini bu kadar özleyen bir adam, evi, aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, evini arayan, evini sakınan biri.. Ev duyusu
olan biri..
Kız da konuşmaya başladı.. Onun da evi uzaklardaydı.. Çocukluğu gibi..O da ailesini anlattı. Çok şirin bir sohbet olmuştu.. Tatlı
ve sıcak..
..Ve de bu sohbet öykümüzün harikulade güzel başlangıcı olmuştu tabii..
Buluşmaya devam ettiler ve her güzel öyküde olduğu gibi, prenses,prensle evlendi. Ve de sonuna kadar çok mutlu yaşadılar.
Prenses ne zaman kahve yapsa prensine içine bir kaşık tuz koydu, hayat boyu..Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü..
40 yıl sonra, adam dünyaya veda etti. "Ölümümden sonra aç" diye bir mektup bırakmıştı sevgili karısına.. Şöyle diyordu,
satırlarında..
"Sevgilim, bir tanem..
Lütfen beni affet. Bütün hayatimizi bir yalan üzerine kurduğum için beni affet. Sana hayatımda bir tek kere yalan söyledim.. Tuzlu
kahvede.. İlk buluştuğumuz günü hatırlıyor musun?.Öyle heyecanlı ve gergindim ki, seker diyecekken 'Tuz' çıktı ağzımdan.. Sen
ve herkes bana bakarken, değiştirmeye o kadar utandım ki, yalanla devam ettim.Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli olacağı hiç
aklıma gelmemişti.Sana gerçeği anlatmayı defalarca duşundum. Ama her defasında korkudan vazgeçtim. Simdi oluyorum ve
artık korkmam için hiçbir sebep yok..
İşte gerçek.. Ben tuzlu kahve sevmem. O garip ve rezil bir tat.. Ama seni tanıdığım andan itibaren bu rezil kahveyi içtim. Hem de
zerre pişmanlık duymadan. Seninle olmak hayatimin en büyük mutluluğu idi ve ben bu mutluluğu tuzlu kahveye borçluydum.
Dünyaya bir daha gelsem,hersiyi yeniden yasamak, seni yeniden tanımak ve bütün hayatimi
yeniden seninle geçirmek isterim, ikinci bir hayat boyu daha tuzlu kahve içmek zorunda kalsam da.."
Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırılsıklam ıslattı.
Lafı açıldığında burgun biri, kadına "Tuzlu kahve nasıl bir şey" diye soracak oldu...
Gözleri nemlendi kadının..
"Çok tatlı!..." dedi...
( Yazarı bilinmiyor )

Eflatun'a iki soru sormuşlar;
- Birincisi, İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan davranışı nedir ?
Eflatun tek tek sıralamış,Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler.Para
kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler.Yarınlarından endişe ederken bugünü
unuturlar. Sonuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaparlar. Ancak hiç yaşamamış
gibi ölürler.
Sıra gelmiş ikinci soruya; -"Peki sen ne öneriyorsun?"
Bilge yine sıralamış,
Kimseye kendinizi "sevdirmeye" kalkmayın. Yapılması gereken tek şey,sadece kendinizi "sevilmeye" bırakmaktır.
Önemli olan; hayatta "en çok şey'e sahip olmak" değil, "en az şey"e ihtiyaç duymaktır.
Trakyalı camcı
KADININ evinde cam kırılmıştı, camcıyı aradı ve siparişi verdi, yarım saat sonra zil çaldı. Kadın megafondan seslendi;
“Kim o?”
“Camci be ya...”
Kadın kapıyı açtı ve camın takılacağı yeri gösterdi, beş dakika sonra yine zil çaldı.
“Kim o?”
“Camci be ya...”
Kadın;
“Yanlışlık var, az önce bir camcı gelmişti?...”
“Düştük be ya...”

250 DOLAR A MERCEDES
Adam otomobil almayı düşünüyor Gazetedeki ilanlara bakıyor.. Derken, o da ne,
"250 DOLAR A MERCEDES"
Yanlış basılmış deyip sayfaları çeviriyor Ertesi gün yine aynı sayfa, yine aynı ilan
"250 DOLAR A MERCEDES"
Hata devam ediyor diye düşünmüş.... Ertesi gün yine aynı sayfa, aynı ilan....
"250 DOLAR A MERCEDES"
Bi dakika yaa bi arayıp ikaz edeyim, yanlış yapmasınlar deyip numarayı çevirmiş....Çok kibar ve güzel sesli bir bayan cevap vermiş,
-Buyrun beyefendi
-Hanımefendi, gazetede bir mercedes ilanı var, siz mi verdiniz?
-250 dolar a yeni bir süper lüks mercedes, bunu soruyorsunuz sanırım Evet, zaten sadece siz aradınız
-Yani, ilan doğru mu?
-Evet beyefendi,! arabayı almak mı istiyorsunuz?
-Yani 250 dolar a mercedes öyle mi..?
-Evet..
-A ar arab araba ara arabayı gö gö göreb görebilrimiyim?
-Tabii adresi vereyim yazın...
Adam hızla yola düşer, şehir dışındaki adresi bulur, görkemli bir malikanedir.Bahçeden girer, zili çalar, Bir uşak kapıyı açıp adamı
salona alır.Güzel, genç ve alımlı bir bayan gelir, kibarca karşılayıp buyur eder adamı...
-Hanımefendi, ara ara aa aarabayııı g ggö görebilirmiyim?
-Tabii ki, buyrun garaja gidelim
Garajın kapısı açılır,... pırıl pırıl, özel yapım, son model mercedes tüm ihtişamıyla orada.......
-Ha ha han hanımefendi, a a ara araba ça çal çalışıyormu?
-Alın anahtarları deneyin
Adam elleri titreyerek arabaya ourur, anahtarları takıp marşa basar, araba saat gibi çalışmaktadır.
-P pepekii, y yü yürüyormu? Diye sorar
-Bahçede bir tur atın isterseniz
Adam bahçede bir tur atar, evet... Mercedes şahane... Geri döner ve sorar
-şimdi ben, size 250 dolar verirsem bu arabayı alabilirmiyim yani?
-Evet Beyefendi, aynen öyle
Adam yine elleri titreyerek cebinden çıkardığı paraları kadına uzatır. Kadın aracın belgelerini imzalayıp adama uzatır,
-Hayırlısı olsun beyefendi, deposu da dolu, arabanızı güle güle kullanın
Adam arabaya biner, tam gidecekken döner ve dökülür:
-Hanımefendi, allahaşkına ne olursunuz şu işin aslını bana anlatın, yoksa delireceğim!
Kadın buruk bir kahkaha atarak "pekiyi", der. Ve çantasını açıp bir kağıt çıkartır
-Bu benim geçen hafta sekreteri ile yurtdışına kaçan utanmaz eşimin bıraktığı mektup:
Bakın ne diyor:
"sevgili karıcığım bana çok emeğin geçti, beni affet...Sana evi, çocukları, eşyaları, şirketlerden birini, sahildeki yazlığı bırakıyorum.
Senden bir küçük ricam olacak: Lütfen garajdaki mercedesi sat ve parasını bana yolla"
Halil ALTUĞ’un katkısı ile

,

