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ÜYELERE DUYURUDUR

BAŞKANIN MEKTUBU

MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,
Bu haftaki toplantımızı Bulgaristan AİTOS Rotary Kulübü Başkanı Todor DEMIRKOV ve kulüp üyeleri ile
eşlerinin katıldığı eşli bir akşam yemeği ile gerçekleştirdik.Aitos Rotary Kulübü yeni kurulan bir Rotary Kulübü
olmasına rağmen çok güzel projeler gerçekleştirme arzusunda.Umarım ki ileriki yıllarda hep birlikte ortak
projeler gerçekleştiririz.Rotary’nin 106.kuruluş yıldönümünde böyle bir birlikteliği yaşamak bizleri de çok mutlu
etti.Kısa zaman içerisinde bizler de Edirne Rotary Kulübü olarak kendilerini ziyaret etmeyi
düşünüyoruz.Yapacakları bir organizasyona bizleri çağıracaklarını söylediler.Ayrıca Inner Wheel Kulübü de
ileride gerçekleştirebilecekleri çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Önümüzdeki hafta 2 Mart Çarşamba günü 4. asamblemizi gerçekleştiriyoruz.Sizlerden ricam asambleye
katılım sağlamanız ve Guvernörümüz ve Guvernör yardımcımızın ve Bölge sekreterimizin de katılacağı akşam
yemeğinde gerçekleştireceğimiz Meslek Hizmetleri Ödül Töreni ile aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza
yapacağımız Üye Kabul Töreni’ne eksiksiz katılmanızdır.Bu konudaki gereken hassasiyeti göstermeniz
Edirne Rotary Kulübü’nün temsili açısından çok önemlidir.
5 Mart Cumartesi günü Silivri Garden Restaurant’ta gerçekleştirilecek olan Trakya Gecesi’ne kulüp olarak
katılım göstermemiz gerekiyor.Bu konudaki organizasyon ile ilgili olarak Oktay ALEMDAR arkadaşım
organizasyonu yapıyor.Hep birlikte orada da Trakya’nın güzide kulübü olan Edirne Rotary Kulübü’nü mümkün
olduğunca yüksek katılımla temsil edeceğiz.Buradan elde edilecek olan tüm gelir Rotary Sağlık Meslek Lisesi
inşaatı için harcanacaktır.Yemeğe katılım ücreti ulaşım dahil 100 Tl olarak belirlenmiştir.Bir tuğla da siz
koymak istemezmisiniz.?

Güzel günler geçirmenizi dilerim….

Serhad CEYLAN
TOPLANTIMIZA KATILAMAYANLAR:
Akın TİRYAKİOĞLU – Bülent EGELİ – Cevat GÜLER – Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre
ÜLKÜMEN – Hasan ALTUNTAŞ – İrfan KIZANLIK – İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU – Kemal
KARAKUŞ – Recayi ARAN – Reşat AYAN – Tarık ETKER
DEVAM DURUMU

:

40.91

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

27 ŞUBAT Doruk BENAKMAN

Doğum Günü

01 MART Utku GÜMÜŞDERE

Doğum Günü

02 MART Cengiz BENAKMAN

Doğum Günü

KUTLARIZ……
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EDİRNE

"İÇERİĞİNDE HİÇ BİR KORUYUCU MADDE YOKTUR" İLE " HİÇBİR KORUYUCU MADDE İÇERMEZ"
ARASINDAKİ AYRIM VE MSG ( ÇİN TUZU) DENEN ZEHİR
Bu msg denen illeti piyasalarda, daha masum bir ifade tarzı olsun diye ÇIN TUZU adıyla satıyorlar.
MSG NEDİR?...
MSG adında bir yiyecek katkı maddesi var.
MONO SODYUM GLUTAMAT
Yiyeceklere katıldığında, o yiyeceğin tadının beyin tarafından güzel olarak algılanmasını sağlıyor. Tatlı, tuzlu,
acı fark etmiyor.
Hangi yiyeceğe katılırsa lezzetliymiş gibi geliyor. O yüzden gıda üreticilerinin bir çoğu MSG'yi karlı olduğu için
kullanıyorlar.
MSG ZARARLI MI ?
Buna okuduktan sonra siz karar verin.
Bu madde Nörotoksin. Sinir hücrelerine zarar veriyor. Merkezi sinir sistemi tahribatı ve buna bağlı olarak
ALZHEİMER, PARKİNSON, HUNTİNGTON hastalıkları, SAR (Epilepsi) Retinal dejenerasyon (Göz retina
tabakası hasarı) Yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite. Büyüme hormonu baskılanması.
Pankreas hasarı, insülinde artış, ve buna bağlı diyabet.Böbrek ve karaciğerde ciddi hasarlar.
Bu madde hamilelerde plasenta bariyerini geçebiliyor, anne karnındaki bebek de aynı tahribatlara maruz
kalıyor.
Özellikle çocuklarımızın hatta büyüklerin de çok severek yediği CİPS'lerde çok kullanılmakta.
Hazır köfte harçları, Et suyu tabletleri, Hazır çorbalar, Dondurmalar, renkli yoğurtlar ve benzeri bir çok üründe
var.
Şimdi diyeceksiniz ki, Madem bunca zararı var, neden kullanıyorlar?.
Küreselleşen dünyada, ticaret de küreselleşti. Küresel ticaret devleri insaf, merhamet gibi duygularla asla
çalışmaz. Onların amacı çok kar etmek, çok daha büyümektir. Bu mamuller, albenisi olan renklerde ve janjanlı
ambalajlarda sunulur.Televizyon, gazete ve duvar reklamlarında onlara sıkça rastlarsınız.
Sadece maddesel tadıyla değil, görsel yollar ile de beyinlerimize kazınır adeta.
Basit bir hesap yaparsak, ucuz zannedilen bu ürünleri çok pahalıya tükettiğimizi görürüz.
Mesela Cips. Semt pazarlarında 3 kg . patatesi 1 TL ye alabilirsiniz. Oysa ki 50 gram CİPS 1 liradır.
Yani 1 kg . Cipsi, 20 tl.den tükettiğimizin farkında bile değiliz.
Olumsuz etkileri de cabası. bu mamulleri üretenler !....
Kendi ürettiklerini asla yemezler, içmezler. Onların gıdaları organik ve doğaldır.
Son zamanlarda organik tarım yapan çok güçlü özel şirketler türedi,burada itina ile yetiştirilen ürünleri semt
pazarlarında göreniniz var mı? Ben henüz rastlamadım.
Gelelim genel sağlık boyutuna;
Son 25 yıla dikkatle göz atacak olursak, çocuk yaşta diyaliz cihazına bağlı yaşamaya mahkum edilenler, çok
küçük yaşta şeker hastalığı ile tanışan çocuklar, obez çocuklar, asabi çocuklar, 9-10 yaşında buluğ çağına
girenler, çeşitli nedenlerle engelli doğanlar ve bu sayının ülke nüfusunun % 12'sine çıkması ve benzerleri. Ve
sizlerinde aklınıza gelebilen yeni hastalıklar.
Hastalıkları üretenler, ilaçlarını da ihmal etmediler. Bu da madalyonun diğer karlı yüzüdür. Karbondioksitli
meşrubatlardan, sakıncalı hazır gıdalara varana kadar bir çok yerde çeşitli uyarılar yazıldı, çizildi. Durumun
ciddiyetini anlayabilenimiz var mı? Bu sorunun cevabı, tüketim miktarıdır.
Şimdiki eğitim sistemimiz endüstri, tarım, genel kültür alanında yetersiz kaldığından,
yeni nesiller tehlikenin farkında değildirler. Emperyalist devletler, egemen olmak istedikleri toplumun eğitimli
olmasını istemezler. Onlar için önemli olan kendi halkları ve elde edeceği yeni sömürü kaynaklarıdır.
Her yıl eskiyen, yaşam kaynakları azalan, küresel ısınma ile kuraklık tehlikesi yaklaşan bir dünyada, Küresel
güç olan emperyalist devletlerin acımasızlığının arttığı bir dünyada, Dengelerin ve haritaların değiştirilmek
istendiği bir dünyada yaşadığımızı asla unutmamalıyız.
Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşadığımızı da asla unutmamalıyız.
Gelin bu güzelim yurdumuza hep beraber sahip çıkalım.
YARIN ÇOK GEÇ OLMADAN !.....
Ayşe ATAR
UNIVERSAL HOSPITAL BODRUM
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
Kalite Yönetim Temsilcisi

Selahattin Duman 'dan Neşe dolu Müthiş bir yazı..
Hükümet adamları soyadı affı çıkarsın...
Tatil için çoluk çocuk Antalya'ya gidiyorsunuz. Kesenize uygun bir otel buldunuz. Rezervasyon yaptırmak
üzere telefonu açtınız.Karşı taraftan neşeli bir genç kız sesi, gereken bilgileri vermeden önce soruyor:
"İsminizi alabilir miyim?"
"Tabii hanımefendi. İbrahim Ziker."
"Anlamadım!!"
"Ziker. Ziker."
"Terbiyesiz adam!" Çat! (Buradaki çat sözcüğü suratınıza kapanan telefonun efekti oluyor.)
İsminizin İbrahim Ziker olması şart değil. Sorulduğunda Abdullah Oyar da diyebilirdiniz Adem Kayar da.
Şartları zorluyor, diye düşüneceğinizi bilmesem "Subay Sokar." ismini de örnek vereceğim. Hepsinin telefon
rehberlerinde yeri var.
Sokar soyadı ile yaşamak zor. Eşiniz doğum yaptı diyelim ve gürbüz bir oğlan getirdi dünyaya.. Bebeğe
"Güçlü." adını vermek istiyorsunuz, veremezsiniz. Önce nüfus memuru karşı çıkar. Tartışma büyürse o
soyadına uygun bir eylem yapmaya kalkar.
Telefon numaralarını veremeyeceğim ama Bursa telefon rehberinden adı tespit edilen Mümin Abaza ile
Manisa'dan Yunus Gay'in bir otobüs yolculuğu sırasında yan yana koltuklara düştüğünü varsayalım. Yol uzun.
Sohbet kaçınılmaz.
Doğal olarak tanışıyorlar:
"Efendim ben Yunus Gay."
"Memnun oldum ben de Mümin Abaza."
"Yaaa! Öyle mi?"
Bizde yalan yok!
Şu kısacık diyalogdan mânâ çıkar bakalım. Bunun tersi de olabilir. Kendini önce Bay Abaza tanıtır. Öbürü de
adını soyadını söyler. Artık o yolculuğun selameti için muavini bu ikilinin arasına oturtmaktan başka çare
kalmaz.
Hele bir de Muğla'dan Alkin Azgın isimli bey arka koltukta oturuyorsa seyreyleyin gümbürtüyü. Bu isimleri
kafadan sallamıyorum. Bizim Aytekin internet kurdu ya! Girmiş Yahoo'ya. Oradan bir site bellemiş. Meraklısı
telefon rehberlerini tarayıp garip isim ve soyadlarını biriktiriyor. Üstelik listeliyor.
Aytekin ustam oradan bulup çıkarmış. Edirne'den Zehra Eşekcambazı, İstanbul'dan Yusuf Ziya Salakoğlu ve
İzzet Angut, İçel'den Duran Tekerlek, Maraş'tan Döndü Yuvarlak, Bursa'dan Coşkun Aptal bu listenin
seçmeleri.
Üstelik bazı durumlarda tehlike yaratan isimler ile panzehirleri yan yana. Yani listeyi yapan kimse çareyi de
yanına kaydetmiş. Kerem ile Aslı gibi Tahir ile Zühre gibi unutulmaz ikililer çıkmış ortaya..
Tekirdağ'dan Gülsen Motor ile Urfa'dan Hacı Benzin. Gülsen Hanım rehberleri biraz karıştırırsa
Kurşunsuzbenzin ile Motorin soyadlısını bile bulur. Konya'dan Abdurrahman Kıllı'nın panzehiri Afyon'dan
Nurettin Tüysüz. Bir de asla isimleri yan yana getirilemeyecek olanlar var. Temsil Kocaeli'den Fahrettin
Kalkmaz ile Bartın'dan Mehmet Kaldırır. Konya'dan Cafer Yalar ile Ankara'dan Kurban Yalama.
"Olur. O zaman size Mersin'den Ahmet Ali Emici'yi takdim edeyim.."
Organ isimleri Tövbeler olsun kendim uydurmuyorum.
Hepsinin şehir telefon rehberlerinde ve de internette yeri var. Kimi de yeryüzünde sözcük kalmamış gibi
organları soyadı diye almış. Münevver Göbek, Münire Meme, Şükriye Memeli, Havva Kalça gibi.
Bununla yetinmeyip seçtiği organ üzerine ayrıntı verenleri de görebilirsiniz.
İzmir'den Aytekin Kıllıbacak ile Makbule Kıllıbaldır gibi.
Kimi de uygun bir aile ismi bulamayınca öyle ciğer, dalak, böbrek gibi rastgele organ seçmemiş. Söylemesi
ayıptır doğrudan doğruya edep yerlerinden isim derlemiş.
Osmaniye'den
Mehmet Taşak,
Kilis'ten Ali Anüs gibi.
Bir de İstanbul'dan
Sultan Kıç var zabıtlara giren.
Yine İstanbul'dan Fevzi Zik beyefendiyi saygıyla anıyoruz.
Ancak nüfus memuru kaydını düşerken (z) harfini tercih ettiğinden son anda kurtulmuş.
Lakin Antalya'dan Bahriye Kuku ile
Diyarbakır'dan Mahmut Pipi onun kadar şanslı olamamışlar.

Sıra üçlemelerde.
Kaderin telefon rehberlerinde buluşturduğu muhteşem ikililer yetmiyor, bir de üçlemeler görüyorum.
İzmir'den
Naime Gösterir, İstanbul'dan Nadir Verir ile Antalya'dan H. İbrahim Gömer.
Üçü başlı başına bir ekip. Allah aralarına düşürmesin.. Rehberden isim tararken;
Urfa'dan Cemal Delik ile Ardahan'dan Ramazan Deşik isimlerine bakıyorum da halime bin kere şükrediyorum.
Türkiye "Soyadı Kanunu" çıkarıldıktan sonra kendine özgü bir serüven geçirdi.
İzansız veya bezgin nüfus memurlarının azizlikleri şimdi kütüklerde.
Ayyaş takımından, hergele meşrepli, fırlama dediğimiz insanlann da eline kalem verilip isim yazdırıldı.
Osmanlı'dan yüzde 96'sı okur yazar olmayan bir teba devralan cumhuriyet için bu kusur kaçınılmazdı.
Öyle miskinler çıkmış ki bu isim yazıcılar içinden, şöyle iki münasip kelime arama zahmetine bile girmemişler.
İstanbul'dan Menemine Cart ile Cafer Cırt, Kayseri'den Burhanettin Curt, Kocaeli'den Döndü Cort, Konya'dan
Mesto Kart,
Sakarya'dan Fedakâr Pat, Isparta'dan Şaban Küt. (Arasam bir Zart soyadı mutlaka bulurdum.)
Yukarıdakilerin cümlesi okur yazar olmamanın patırtısına kurban gitmişler.
Hükümet adamları şimdi oturup bu halleri düşünmeli ve aykırı soyadı taşıyanlar için bir af kanunu çıkarmalı.
Çıkarmalı ki bu durumdakiler toplum içinde saygı görebilecekleri bir soyadı seçebilsinler.
Böyle bir teklifi imzaya açan olursa altına ilk parmağı ben basarım.
Maraş'tan Ökkeş Ford basar.
Bursa'dan Ali Kalktı da
Kilis'ten Nurcan Geliyor da basar.
Hem de seve seve. Görüyorsunuz işte. Teklifi bile heyecanlandırıyor İnsanı
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

Diyanet isleri başkanlığı, diyanet vakfı tarafından çıkarılan "yaşayan hurafeler" isimli kitaptan.
*Zifaf gecesi gelin ve damat sabunla yıkanırsa, sabun acı olduğundan, sonra,aralarına acı ve ayrılık girer..
*Cenaze yıkanırken teneşirin altına dökülen su, bir şişeye doldurulup habersiz sarhoşa içirilirse, sarhoş içkiyi bırakır.
*Dişi ağrıyan bir kişi mezarlığa gider, bir mezar taşını ısırır ve ardına bakmadan geri gelirse, diş ağrısı kesilir.
*Çocuk fıtıkla doğarsa, külotu çalı ağacının bir dalı yarılarak arasından geçirilirse fıtığı iyileşir.
*Kısa boylu kadın uğursuzdur. Aybaşı olan kadın, bir bostandan geçerse sebzeleri kurutur. Hamileyken yumurta yiyen
kadının çocuğu yaramaz olur.
*Gelin, eve ilk geldiğinde kaynanasının iki bacağından içeri girerse hayatı boyunca saygılı olur.
*Çocuk dünyaya geldikten sonra yıkanıp tuzlanır ve sofra altı bezine sarılırsa tok gözlü olur. Yeni doğan çocuk,
bayram günü dişi eşeğe bindirilip kup etrafında dolaştırılırsa ömrü mutlu geçer.
*Bir evden ölü çıkarsa, o evdeki su kapları boşaltılmazsa, Azrail tüm sulara elini değdiği için biri daha ölebilir. Ölü
yıkandıktan sonra kazan çevrilmezse bir ölü daha olur
*Bazı türbelerin toprağından çıkan solucanları yiyen kadınların kısırlığı geçer. İlk çocuğun erkek olmasını istiyorsanız
yatağa bir erkek çocuk yatırılır.
*Sünnet olan çocuğun fazlalığı cami avlusuna bırakılırsa, o çocuk dindar olur.
*Sürekli ağlayan çocukların kafası hafifçe bir camiinin dört duvarına vurulursa ağlaması şıp diye kesilir.
*Nikâh yapılırken tavana ve tabana bıçak saplanırsa o yuva kötülüklerden korunur.
*Gerdek gecesi başarısız olan damat mezarlıkta dolaştırılırsa iyi motive olur. Zifaf yatsı namazından sonra daha
hayırlı olur.
*Evde kalmış kızlar türbeye gidip "kilit açma" talimleri yaparsa, hemen kısmeti çıkar.
İrfan ERETEN’in katkısı ile

