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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

16-20 ağustosta gerçekleştireceğimiz Dalış Kampının yapılacağı yerin görülmesi ve misafirlerimizin kalacağı yerlerin
belirlenmesi amacı ile dalış kampının sorumlusu ve Gençlik Hizmetleri Komitesi Başkanı Serhat Ceylan ve İsmail
Gümüşdere ile birlikte 23 Temmuz günü Erikli’ye gittik. Bizi karşılayan Ali-Müge Es dostlarımız kamp alanı ile ilgili
yaptıkları ön çalışmanın bilgilerini verdi.
Sevgili dostlarım, 16 Ağustos 2011 günü kulüp toplantımızı kamp ekibi ile birlikte Erikli’de yapacağız. Neşeli bir
toplantı olacağını ümit ediyorum. Gündüz gelebilecekler için Prof.Dr.Engin Beksaç tarafından, bölgede yerleşik henüz
kalıntı halinde olan tarihi yapılarla ilgili bir gezi programı düzenlenmesi planlanmaktadır.
1 Ekim tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Oregon eyaletinden 6 aile 3-4 günlüğüne misafir olarak şehrimize
gelecek. Misafirlerimizi Mimar Sinan Rotary Kulübü ile birlikte paylaşarak ağırlayacağız.
31 Mayıs-3 Haziran 2012’ de Antalya Mardan Palace otelinde yapılması planlanan bölge konferansı ile ilgili
katılım şartlarını içeren davetiyeleri dostlarıma bildirip, dağıttım. Konferansın yapılacağı otel dünyanın sayılı otellerinden
olup, kısıtlı yer sayısından dolayı sevgili dostlarımdan gitmek isteyenlerin erken davranmasının yararlı olacağı
görüşündeyim.
Sevgili dostlarım, 1699. kulüp toplantımızda önemli bir konuğumuz vardı. Rotaryen dostumuz, Meslek
Hizmetlerinden sorumlu guvernör yardımcısı Sayın Mehmet Sabri Görkey, bize meslek hizmetleri ile ilgili bir konuşma
yaptı. Ayrıca UR Başkanı Banerjee’nin önem verdiği hususlara değindi. Kendisi ile sohbet etmeyi özlemiştik. Yaptığı güzel
ve doyurucu konuşma için teşekkür ederim.
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Escherichia coli nedir? EHEC ne anlama geliyor?
Escherichia coli (E. coli), normalde bakteri florasının bir parçası olarak insan ve hayvanların bağırsaklarında
bulunan ve genelde zararsız olan bir bakteridir. Ancak, toksin üretme yeteneğine sahip bazı E. coli suşları vardır.
Toksin üreten bu suşlardan biri EHEC (enterohemorajik E. coli)’dir ve STEC veya VTEC (shigatoxin veya
verotoksin üreten E. coli) olarak da adlandırılır.
EHEC tarafından üretilen toksinler, bazı vakalarda yoğun bakım gerektiren akut böbrek yetmezliğiyle
sonuçlanan şiddetli, kanlı ishale neden olabilir.
EHEC’nin en sık görülen serotipi E. coli O157: H7’dir. Bu suş ilk kez, ABD'de iyi pişirilmemiş kontamine
hamburgerlerin neden olduğu bir salgında tespit edilmiştir.
EHEC 0104 nedir?
Laboratuar sonuçları Almanya'da görülen enfeksiyon salgının nedeninin STEC serotipi O104:H4 olabileceğini
göstermektedir. Salgının kökenin kesin olarak belirlenebilmesi için daha fazla zaman ve araştırma
gerekmektedir. WHO bugüne kadar elde edilen güncel bilgilere dayanarak EHEC 0104’ün “daha önce hastalarda
hiç izole edilmemiş özel bir suş olduğunu” belirtti.
İsveç Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi salgının "dünya çapındaki en büyük ve Almanya'daki ilk
HUS salgını" olduğunu bildirdi. Hastalığın doğrudan insandan insana bulaşmadığını, ancak hasta bir kişinin
hazırladığı yemekten yenmesi durumunda bulaşabileceğini açıkladı
HUS nedir? Belirtileri nelerdir?
EHEC enfeksiyonu hemorajik kolite (kanlı ishal) neden olur ve bazı vakalarda kırmızı kan hücrelerinin zarar
görerek böbrek hasarına neden olduğu hemolitik üremik sendrom (HUS) ile sonuçlanır.
EHEC enfeksiyonun ilk belirtisi ishaldir ve kanlı olabilir anacak kusma her zaman görülmeyebilir. Diğer
belirtiler arasında ateş, sinirlilik, uyuşukluk ve halsizlik sayılabilir. Enfekte kişilerde normalden daha az idrara
çıkma görülebilir.
HUS tedavisi, diyaliz ve ilaçla tedaviyi gerektirir. Uygun tedavi ile hastalar sağlıklarına kavuşabilir. Ancak, HUS
görülen kişilerin yaklaşık üçte birinde yıllar sonra böbrek fonksiyonlarında anormallikler ortaya çıkabilmekte ve
bu kişilere uzun süreli diyaliz tedavisi uygulanması gerekmektedir.
EHEC ile nasıl enfekte olunur? Bulaşabileceği yerler nelerdir?
EHEC enfeksiyonunun geçişi, genellikle bakteri ile kontamine olan gıdanın yenmesi veya ellenmesi veya enfekte
hayvanlarla temas ile gerçekleşir. EHEC enfeksiyonunun insandan insana geçme oranı çok düşüktür ve yakın
temas gerektirir.
Az pişmiş sığır eti ve diğer etler, pastörize edilmemiş süt, çeşitli taze ürünler, pastörize edilmemiş elma suyu ve
çeşitli peynirler gibi çeşitli gıdalar enfeksiyonun kaynağı olabilir.
EHEC’den nasıl korunabiliriz?
Hasta olma riskini azaltmak için uygulayabilecek basit önlemler vardır. Gıda ve el hijyenine dikkat edilmesi çok
önemlidir.
EHEC bulaşma riskini azaltmaya yardımcı olacak önlemler:
•
•
•
•

•

Ellerinizi sabun ve ılık suyla iyice yıkayın ve çiğ et, sebzeler ve kök gıdalara dokunduktan sonra ve gıdaları
pişirmeden önce dikkatlice yıkayın.
Çiğ et ve kümes hayvanları ürünlerine dokunduktan sonra ve taze ürünlere (veya başka gıdalara) dokunmadan
önce ellerinizi, yüzeyleri ve kapları yıkayın.
Eti iyi pişirin. Örneğin hamburgerlerde dana eti en az iki dakika 70 º C'lik ısıda pişmiş olmalıdır.
Meyve ve sebzeleri yemeden önce akan temiz suyun altında iyice yıkayın. Meyve ve sebzeleri soyun ve dış
yapraklarını atın. Çiğ olarak tüketeceğiniz kavun, elma, havuç gibi sert meyve ve sebzeleri kesmeden önce sebze fırçasıyla
fırçalayarak yıkayın. Çilek gibi küçük ve daha hassas meyveleri kevgir kullanarak bol suyla yıkayın.
Gıdalarda arasında birbirlerine bulaşmayı engelleyin. Çiğ etin ya da suyunun, pişmiş ete ya da pişirilmeden yenilen
başka gıdalarla temasından kesinlikle kaçının.
İshal veya kusma şikâyeti olanlar yemek hazırlamaktan kaçınmalıdır.
Okyar YAYALAR’ın katkısı ile

AMERİKA'NIN SON ALIŞVERİŞ TRENDİ: ALIŞVERİŞ YAPMAMAK!
Hatta eldeki mallardan da kurtulup, hayatı sadeleştirmek! Kriz sonrası,çalışanlar, gelirlerinin daha büyük bir bölümünü
harcamayıp biriktirmeye
başlayınca, ABD'li üreticilerin etekleri tutuşmuş! Şu ara yapılan çoğu tüketici araştırmaları "Bu adamlar ne satın alırlarsa
mutlu olurlar?" la ilgili.
Ortaya çıkmış ki bir servis almak, mal almaktan daha faydalı insan doğasına.
Yani bir ayakkabı yerine kutu oyunu, pahalı bir çanta yerine spor salonu üyeliği, araba yerine seyahat, ruj yerine sinema
bileti, insanları daha
mutlu ediyor! Bir tecrübe satın almak, kişiye daha yoğun ve uzun süreli bir tatmin sağlıyor. Üstelik 'Mal edinmenin mutluluk
getirmediğini öğrenen
'dünyanın en çok satın alan halkı', kocaman otomobillerini, dört oda bir salon evlerini, 48 parçalık yemek takımlarını,
doğrayan parçalayan
karıştıran onlarca mutfak aletlerini satıp, ayrı bir oda haline gelmiş gardıroplar dolusu giysilerini fakirlere bağışlayıp
hayatlarını
sadeleştiriyor. Bazı aileler 40 metrekare bir evde, dört tabak, dört bardakla ve işe bisikletle gidip gelerek yaşamanın onları
hiç olmadıkları
kadar mesut ettiğini iddia ediyor. Bu esnada biriktirdikleri parayı yoga derslerine ve tatillere harcıyorlar.
YÜZ EŞYAYLA YAŞAMAYA DAVET!
Bir internet sitesi, tüketicileri sadece ve sadece 100 adet kişisel eşyayla yaşamaya davet ediyor! Yani kıyafet, kozmetik,
ayakkabı, kitap, kalem, her
şey toplam 100 parça edecek. Sitenin çağrısı büyük ilgi görüyor ve internet kullanıcılarından hatırı sayılır sayıda bir grup,
kişisel eşyalarını hayır
derneklerine bağışlayıp hayatlarındaki kalabalıktan kurtuluyor. Hikâye, psikologlara göre şu: İnsanlar, iyi ya da berbat,
yaşamlarındaki tüm
değişikliklere çabucak alışıyor ve doğalarında var olan sabit mutluluk seviyesine bir an önce ulaşmaya çalışıyorlar.
Ebeveynlerinden birini
kaybeden bir insanın bir süre sonra eski mutluluk ve neşesine kavuşması da bu yüzden, yalı alanın birkaç yıl sonra yalıda
oturmayı kanıksayıp eskisi
kadar 'mutsuz' olması da! Yani para mutluluk getirmiyor denemez ama parayla satın alınan mallar mutluluk getirmiyor! Şan
dersleri, seyahatler,
piknikler, tiyatro oyunları filansa başka! Farklı tecrübeler hayatı zenginleştirip memnuniyeti yükseltiyor! Los Angeles lı filmci
Roko Belic
dünyayı dolaşıp *Happy *(*Mutlu*) isimli bir belgesel üzerinde çalışıyor.
New York Times gazetesinin haberine göre San Fransisco'nun kalburüstü semtlerinden birindeki evini bırakıp, hayatını
tamamen değiştirip, Malibu
plajında bir karavana taşınmış!
Haftada üç dört gün sörf yapabildiği için şu anda ufacık karavanda çok daha mutlu bir hayat yaşadığını anlatmış.

AVUCUNUZU AÇMAYI DENEDİNİZ Mİ?
Asya'da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır: Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki
bir kazığa bağlanır.
Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini
açıkken sokacağı
büyüklüktedir. Yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz. Maymun tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri
sokar, ama yiyecek
elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el, bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar geldiğinde
maymun çılgına döner, ama
kaçamaz. Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece, kendi bağımlılığının gücü tutsak etmiştir.
Yapması gereken tek şey, elini açıp
yiyeceği bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür.
Bizleri de tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey, arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur.
Tüm yapmamız gereken; elimizi açıp
benliğimizi, bağımlı olduğumuz şeyleri serbest bırakmak ve dolayısıyla özgür olmaktır! Bu örnekle benzeştirirsek; ben,
sahip olduğumuzu düşündüğümüz her
şeyin bizim için birer tuzak olduğunu fark etmediğimizi düşünüyorum:
* Çoğunlukla konuşmaktan fazla bir özelliğini kullanmadığımız son model cep telefonlarına sahip olmak,
* Ortalama 15 m2´sini kullandığımız ama kullandığımız alandan 10-20 kat büyük evlere sahip olmak,

* Belki bir kez giydikten sonra çok uzun sure dolabımızın bir köşesinde unuttuğumuz günün modasına uygun giysilere
sahip olmak,
* Okumadığımız kitaplara sahip olmak,
* Asla kadranın gösterdiği sürate ulaşamayacağımız en süratli arabaya sahip olmak,
* Bize günde 3-5 kez zamanı, başkalarına sürekli zenginliğimizi gösteren kol saatlerine sahip olmak,
* vakit bulup gidilemeyen, gidilse bile dinlendirmekten çok uzak; tabiri caizse yorgunluktan haşatımızı çıkaracak deniz
kenarına yakın bir
yazlık, bir dinlence evine sahip olmak,
* Vaktimize, nakdimize, aklımıza, çenemize zarar verse bile bir futbol takımı taraftarlığına sahip olmak,

* Oturmadığımız koltuk takımları, izlemediğimiz dev ekran televizyonlar; kullanmadığımız, faydalanmadığımız
daha nelere sahip olmak.
Ya da sahip olduğumuzu sanmak.
* Sadece çevre olsun diye bulunduğumuz ortamlar ve arkadaşlıklar
O maymun gibi; avucumuzda tuttuğumuz sürece (faydalanamasak bile) sahip olduğumuzu sanmıyor muyuz?
Ve ancak parmaklarımızı gevşetip bunlardan
vazgeçtiğimiz zaman gerçekten özgür olup tüm yeteneklerimizi kullanabilir hale gelmeyecek miyiz?
Aslında biz bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya gelmişiz. Ah bunu bir anlayabilsek. ..
Doç .Dr. Erol ERÇAĞ

Japon Balıkçıları ve Felsefeleri :
Japonlar taze balığı hep çok sevmişlerdir.
Fakat Japonya sahillerinde bol balık bulmak mümkün olmamaktadır.
Balıkçılar, Japon nüfusu doyurabilmek için daha büyük tekneler yaptırıp daha uzaklara açılabilmişlerdir. Balık için uzaklara
gidildikçe, geri dönmesi de daha çok vakit alır olmuştur. Dönüş bir-iki günden daha uzarsa, tutulan balıkların da tazeliği
kaybolmaktadır r.
Japonlar tazeliği kaybolmuş balığın lezzetini sevmemişlerdir.
Bu problemi çözebilmek için balıkçılar teknelerine soğuk hava depoları kurdurmuşlardır. Böylece istedikleri kadar uzağa
gidip, tuttuklarını da soğuk hava deposunda dondurulmuş olarak saklaya- bileceklerdi.
Ancak Japon halkı taze ile donmuş balık lezzet farkını hissedebiliyordu.
Ve donmuş olanlara fazla para ödemek istemiyorlardı .
Balıkçılar bu defa teknelerine balık akvaryumları yaptırdılar. Balıklar içeride biraz fazla sıkışacak-lardı,hatta, birbirlerine
çarpa çarpa birazda aptallaşacaklardı, ama yine de canlı kalabileceklerdi. Japon halkı canlı olmasına rağmen bu balıkların
da lezzet farkını anlayabiliyorlardı .
Hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balığın, canlı, diri hareketli taze balığa göre lezzeti yine de
etkilenmişti.Balıkçılar nasıl olacakta Japonya'ya taze lezzetli balığı getirebileceklerdi?
Siz olsaydınız ne yapardınız ?
Hedeflerinize ulaşır ulaşmaz, mesela mükemmel bir eş buldunuz veya çok başarılı bir firmaya girdiniz, borçları ödediniz v.s.
Heyecanınız kaybolmaya başlamaz mı? Aşırı çalışmanız gerekmiyorsa rahatlamaz mısınız?
Lotoda büyük ikramiyeyi kazananlar parayı savurmaya başlamaz mı?
Japonların taze balık probleminde olduğu gibi çözüm aslında basittir.
1950'lerde L.Ron Hubbart'ın gözlemlediği üzere:
İnsanoğlu ancak hırs iddiası içinde bulunursa anormal çabalar sarfeder.
Ne kadar akıllı, uzman, inatçı iseniz iyi bir problemle uğraşmaktan o kadar zevk alırsınız.
Problem sizi ne kadar zorluyorsa ve siz onu adım adım çözebiliyorsanı z bundan da o derece mutluluk duyarsınız, heyecan
duyarsınız ve enerji dolu, canlı, ayakta kalırsınız.
Japonlarda balıkları yine teknelerindeki akvaryumlarda tuttular, ancak içine küçük bir de köpekbalığı attılar.
Bir miktar balık köpekbalığı tarafından yutulmuştu, ama geride kalanlar son derece hareketli ve taze kalabilmişlerdi.
Buradan da görüleceği üzere sorunlardan kaçmaktansa, onların içine dalıp, boğuşmak ve çözümler üretmek gerekir.
Sorunlar çok ve çeşitli olabilir.
Ümitsiz olmayın.
Onları tanıyın, organize edin, kararlı olun, daha
çok bilgi ve yardım desteği ile onları amacınız doğrultusunda çözülmeye zorlayın.
Kafanızın içine bir köpekbalığı atın ki, sorunlarınız ve çözümleriniz
yenilenip diri kalsınlar; bu da hayatın kendisi oluyor zaten...

