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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;
İki haftalık yazı bir arada olacak. Almanya’ya gidecek öğrenci ve Rotaryen dostlarım netleşti 10
öğrenci kontenjanımız vardı hepsi tamamlandı artık gidiş tarihinin gelmesi bekleniyor.
Türk Kadınlar Birliğinin düzenlediği panele katılarak destek veren tüm üyelerimize teşekkür
ediyorum.
Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar gününü Atatürk’ün söylediği bir sözle kutluyorum.
“Büyük Başarılar, Kıymetli Anaların Yetiştirdikleri Seçkin Evlatlar sayesinde olmuştur.” Tüm
kadınlarımızın günü kutlu olsun.
Üyelerimizden Şükrü CİRAVOĞLU’ nun bacanağı Yüksel ATIŞKAN’ın Eskişehir’de vefatını
üzüntüyle öğrendik kendisine başsağlığı diliyoruz.
Toplantımız önümüzdeki hafta Rotary evinde olacaktır.

Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ
1778. TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

Hüseyin ÇAKIRLAR

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Bülent EGELİ – Hasan ALTUNTAŞ

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Serhad CEYLAN Misafiri

İsmail GÜMÜŞDERE – İsmet AÇIKGÖZ – Kaya ZEYBEKOĞLU – Kenan KARAKUŞ
Recayi ARAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

65.22

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

01 MART Utku GÜMÜŞDERE

Doğum Günü

02 MART Cengiz BENAKMAN

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 05 Mart.2013 Salı ROTARY EVİN de
Başkan : Halil ALTUĞ
Üye
: İsmail GÜMÜŞDERE
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Bülent EGELİ
Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Muzaffer MEMİŞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

1779. TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

Fuat ERÇETİN

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Hasan ALTUNTAŞ – İsmail GÜMÜŞDERE

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Avukat-Eski Milletvekili-Eski Trakya Birlik Genelmüdürü

Cevat GÜLER – Demirkan ÇAĞLAYAN – Kaya ZEYBEKOĞLU – Muzaffer MEMİŞ
OKTAY alemdar

DEVAM DURUMU

:

63.64

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

06 MART Ebru ZEYBEKOĞLU

Doğum Günü

10 MART Okyar YAYALAR

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 12 Mart.2013 Salı ROTARY EVİ

Merhaba Sevgili Dostlar;
Bu hafta toplantımızı Rotary evinde gerçekleştirdik önümüzdeki haftalarda değişik mekanlarda
toplantılarımızı yapabiliriz.
Sizlere daha önce söylediğim Yunanistan – Orestiada kulübü ile eşli olarak yapacağımız
toplantımızın tarihi kesinleşti. 6 Nisan Cumartesi günü Orestiada kulübünde olacağız. Vizeleri olan
üyelerimizin katılımını bekliyorum 19 Mart 213 tarihine kadar Tamer BORAL dostumuza bilgi vermeniz
gerekiyor
Bu haftaki toplantımızda külüp sekreterimiz Bület EGELİ bizlerle Almanya seyahati izlenimlerini
paylaştı kendisine teşekkür ederim.
Bülent bey bu hafta BES e katılacak yeni dönemin hazırlıkları yavaş yavaş başlayacak.
Bu hafta 14 Mart tıp bayramı kutlanacak sahsım ve kulübüm adına tüm doktorlarımızın bayramını
kutluyorum.
Kulüp saymanımız, sevgili dostumuz Reşat ayan’ ın eşi Bahar hanım önümüzdeki hafta bir
operasyon geçirecek kendisine şimdiden acil şifalar diliyorum.
Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ
1780. TOPLANTI
MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Hasan ALTUNTAŞ

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Ali ES – Kaya ZEYBEKOĞLU – Recayi ARAN

DEVAM DURUMU

:

77.27

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

18 MART Bülent EGELİ

Doğum Günü

22 MART Halil ALTUĞ

Doğum Günü

23 MART Recayi ARAN

Doğum Günü

23 MART Tuğba ALTUNTAŞ

Doğum Günü

25 MART Hasan ALTUNTAŞ

Doğum Günü

25 MART Ezel BİLGİ

Doğum Günü

26 MART İsmet AÇIKGÖZ

Doğum Günü

KUTLARIZ…….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 19 Mart.2013 Salı ROTARY EVİN de

SİRKE'NİN İNANILMAZ MARİFETLERİ...
Sirke başlı başına bir mucize
Hem ilaç hem de mükemmel bir temizlik aracı
Peki sirke nerelerde ve nasıl kullanılır?
Sağlık bakımından bir ilaç, temizlik bakımından da çok faydalı olan sirke ve özellikle elma sirkesinin
evinizde nerelerde kullanabileceğinizi biliyor musunuz?
Reader’s Digest dergisi, sirkenin birbirinden farklı kullanım alanlarını ve faydalarını kısa maddeler halinde
açıkladı.
İşte bunlardan bazıları:
Bilgisayar ve çevre birimlerini temizler: Bilgisayarınız, yazıcınız, faks makineniz ve diğer ev ofis araçlarını
tozdan uzak tutarsanız daha iyi çalışacaktır. Temizliğe başlamadan önce tüm ekipmanların kapalı olduğundan
emin olun. Bir kaba eşit miktarlarda su ve sirke koyun. Temiz bir bezi bu karışımın içinde nemlendirin, asla sprey
şişesi kullanmayın. Silmeye başlayın. Klavyenizin tuşları gibi dar yerleri silmek için ise elinizde birkaç pamuk
tomarı bulundurun.
Bilgisayarınızın faresini temizler: Eski model toplu farenizi temizlemek için yarı yarıya sirke-su karışımı
kullanın. Öncelikle, topu farenin altından çıkarın. Karışıma batırarak nemlendirdiğiniz bezi sıktıktan sonra topu
temizleyin ve fare üzerindeki parmak izlerini ve kirleri çıkarmak için farenin kendisini de silin. Topun yuvasını
temizlemek için bir parça nemlendirilmiş pamuk kullanın, topu yerine takmadan önce birkaç saat kurumasını
bekleyin.
Duman kokusunu giderir: Eğer eti pişirirken yaktıysanız ya da evinizde ard arda sigara içiliyorsa, kokunun en
yoğun olduğu dörtte üçünü sirke ya da elma sirkesiyle doldurduğunu bir kase koyarak duman kokusunu
giderebilirsiniz. Koku evinizin tümüne dağıldıysa farklı odalarda birkaç kase kullanabilirsiniz. Koku bir günden
daha kısa sürede çıkacaktır.
Küf lekesini yok eder: Küf lekelerini çıkarmak için sirkeye başvurun. Sirkeyi ilave havalandırma olmaksızın
güvenle kullanabilir ve her yüzeye uygulayabilirsiniz. Sirkeyi banyonun demirbaş eşyalarında, fayanslarda,
mobilyalarda, boyalı yüzeylerde, plastik perdelerde ve buna benzer birçok yüzeyde kullanabilirsiniz. Hafif lekeler
için, sirkeyi eşit miktarda suyla seyreltin.
Krom ve paslanmaz çeliği temizler: Evinizdeki krom ve paslanmaz çeliği temizlemek için, sprey şişesine
koyduğunuz seyreltilmiş
sirkeyle ve yumuşak bir bezle parlatabilirsiniz.
Gümüşlerinizi parlatır: Gümüş bilezik, yüzük ve diğer takılarınızın yanında evdeki gümüş eşyalarınızın yeni gibi
parlaması için yarım bardak sirke ve 2 yemek kaşığı karbonat karıştırdığınız suyun içinde 2-3 saat bekletin. Sonra
soğuk suyun altında durulayın ve yumuşak bir bezle kurutun.
Tükenmez kalem lekelerini siler: Tükenmez kalem lekesi olan yere kumaş ya da sünger kullanarak biraz sirke
bastırın.
Leke çıkana kadar bu işlemi tekrarlayın.
Yapıştırıcıları, fiyat etiketlerini çıkarır: Çocuğunuzun mobilyanıza ya da duvarınıza yapıştırdığı etiketileri
çıkarmak için, kenarlarına ve köşelerine biraz sirkeyi emdirin ve dikkatlice kredi kartı ya da plastik telefon kartıyla
kazıyın. Cam, plastik gibi yüzeylerdeki fiyat etiketlerini çıkarmak için üzerine biraz daha fazla sirke dökün, birkaç
dakika bekleyin ve temiz bir kumaşla çıkarın.
Makasınızı parlatır: Makasınız kirlendiğinde ve yapışkan olduğunda yıkamak için su kullanmayın. Bunun yerine
makasınızın keskin kısmını sirkeye batırılmış bir bezle temizleyin ve sonra kurutun.
Kokan tuvaletinizi tazeler: Öncelikle banyonuzdaki eşyaları dışarı çıkarın, sonra duvarları, tavanı ve zemini, 4
litre suya karıştıracağınız 1 fincan sirke ve 1 fincan amonyak ve ¼ fincan karbonat ile yıkayın. Tuvaletin kapısını
açık bırakın ve eşyalarınızı içeriye yerleştirmeden önce içerinin kurumasına izin verin.
Halılarınızı eski haline getirir: Eğer halılarınız eskimiş ve kirli görünüyorsa, eskisi gibi parlak ve canlı
görünmeleri için 4 litre suyun için 1 fincan sirke kattığınız suya çalı süpürgeyi daldırın ve bununla halınızı
süpürün. Halınızın ucundaki rengi atmış iplikler de ışıldayacak ve bu solüsyonu durulamanıza gerek yok.
Halıdaki lekeleri çıkarır: Hafif lekeler için yarım fincan sirke içinde 2 çorba kaşığı tuzu eritin, bu suyla lekeli yeri
ovalayın, kurumasını bekleyip, elektrik süpürgesiyle süpürün.
Daha büyük ve koyu lekeler için, karışıma 2 çorba kaşığı boraks ekleyin ve aynı şekilde temizleyin.
Daha inatçı ve halının içine işlemiş kir ve lekeler için, 1 yemek kaşığı sirke ile bir yemek kaşığı mısır
nişastasından macun yapın ve kuru biz bez kullanarak lekenin içine iyice ovalayarak yedirin ve 2 gün bu şekilde
bekleyin, sonra süpürün.
Leke çıkarıcı sprey hazırlamak için: şişeyi 5 ölçü su ve 1 ölçü sirkeyle doldurun. İkinci bir şişeyi de 1 ölçü
köpüksüz amonyak ve 5 ölçü suyla doldurun. Lekeye bu karışımı yedirin. Birkaç dakika bekleyin sonra temiz, kuru
bir bezle kurutun. Leke çıkana kadar bunu tekrar edin.

Mum lekesini yok eder: Romantik bir gecenin ışıltısı olan mumlar,
ahşap mobilyalarınızda genellikle leke bırakır. Bu lekeyi çıkarırken, lekeyi yumuşatmak için fön makinesini en
sıcak ayarına getirin ve kağıt havluyla kurutabildiğiniz kadar kurutun. Sonra, eşit miktardaki su-sirke karışımına
batırılmış kumaş ile ovalayın. Yumuşak ve emici bir bezle kurulayın.
Mobilyalardaki su lekesini çıkarır: Ahşap mobilyalar üzerine bırakılan ıslak bardakların bıraktığı beyaz halkaları
çıkarmak için eşit oranda sirke, zeytinyağını karıştırın ve bu karışımı yumuşak bir bezle lekeye uygulayın.
Parlatmak için ise başka temiz ve yumuşak bez kullanın.
Buzdolabınızı temizler: Kapının sızdırmaz contası ve sebze-meyve gözleri de dahil buzdolabınızın içini ve dışını
temizleme için eşit miktarlarda su ve sirkeyi karıştırın. Küf oluşumunu önlemek için, iç kapıları ve içteki gözleri bez
üzerine sirke dökerek silin. Ayrıca, buzdolabınızın üzerinde birikmiş toz ve kirleri silmek için seyreltilmiş sirke
kullanabilirsiniz.
Mikrodalga fırınınızı buharla temizler: İçi ¼ fincan sirke ve 1 fincan suyla dolu cam kaseyi fırının içine
yerleştirin ve en yüksek ısıda 5 dakika bekleyin. Kase soğuduğunda, bir kumaş ya da süngeri bu sıvıya batırın ve
iç yüzeydeki lekeleri temizleyin.
Kesme tahtasını mikroplardan temizler: Her kullanımdan sonra, tahtaları doğrudan sirkeyle silip
temizleyebilirsiniz. Sirkenin içindeki asetik asit, E.coli, Salmonella, and Staphylococcus gibi zararlı mikroplara
karşı iyi bir dezenfektandır. Asla su ve bulaşık deterjanı kullanmayın. Çünkü, bu tahtanın liflerini zayıflatır.
Bulaşık makinenizi yıkayabilirsiniz: Bulaşık makinenizin performansını yüksek düzeyde tutmak ve sabun
tabakası oluşumunu yok etmek için, ünitenin altına seyreltilmiş 1 fincan sirke dökün ya da üstteki rafa bir kasenin
içine sirke koyun. Sonra bulaşık makinenizi bulaşık ya da detarjan koymadan tam devir çalıştırın. Özellikle
suyunuz sertse, bunu ayda bir tekrarlayın. Ancak, bu işlemi uygulamadan önce bulaşık makinenizin kullanım
klavuzuna bir göz atın.
Porselen, kristal ve cam eşyalarınızı temizler: Cam eşyalarınızı parlatmak için durulama suyuna sirke
ekleyebilirsiniz. Cam eşyalarınızı her gün parlaması için, bulaşık makinenizin durulama devrine ¼ fincan sirke
ekleyin.
Kristal eşyalarınızı parlatmak için: Bulaşık makinenizi durulama suyuna 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Sonra,
bunları 3 ölçü su ve 1 ölçü sirke ile hazırladığınız su ile durulayın ve açık havada kurutun.
Fincanlardan çay, kahve lekelerini çıkarır: Bunun için, eşit miktarda sirke ve tuzla ovalamayı deneyin, sonra
bunları ılık suyun altında durulayın.
Su ısıtıcınızı (kettle) temizlemek için: Makinenizde biriken kireç ve mineral kalıntılarını temizlemek için, 3 fincan
sirkeyi 5 dakika süreyle iyice kaynatın ve sirkeyi gece boyunca içinde bırakın. Ertesi gün soğuk suyla durulayın.
Kızartma sonrası temizlik yapar: Kızartma işini bitirdiğinizde ocağın üstüne, duvarlara sıçrayan yağ
damlacıklarını temizlemek için, bunları seyreltilmiş sirkeye batırılmış sünger ile silebilirsiniz. Durulamak için soğuk
suyla ıslatılmış başka bir sünger kullanın, sonra da yumuşak bir bezle kurutun.
Kızartma tavanızı korur: Kızartma tavanızda 10 dakika boyunca 2 fincan sirke kaynatmak, birkaç ay boyunca
yiyeceklerinizin yapışmasını önler.
Mutfağınızın havasını temizler: Mutfağınıza dün pişirdiğiniz yemeğin kokusu sindiyse, 1 fincan suya yarım
fincan sirke karıştırın. Ve karışım buharlaşana kadar kaynatın.
Yumurtanızı daha iyi haşlamanıza yardım eder: Yumurta haşladığınız suya litre başına 2 yemek kaşığı sirke
ekleyerek, yumurtanızın çatlamasını önleyebilir ve kabuğunun daha kolay soyulmasını sağlayabilirsiniz.
Sebze ve meyvelerinizi temizler: Meyve ve sebzelerinizi yemeden önce, gizli kirleri, tarım ilaçlarını ve hatta
küçük böcekleri yok etmek için, 4 litre soğuk suyun içine 4 yemek kaşığı elma sirkesi koyun, sebze ve
meyvelerinizi bunun içinde durulayın.
Elinizdeki kokuları çıkarır: Yemek hazırladıktan sonra ellerinize sinen soğan, sarımsak ve balık kokusunu
çıkarmak çok zordur. Sebzelerinizi dilimlemeden ya da balıkları temizlemeden önce biraz saf sirkeyle ellerinizi
ovalamanız işe yarayacaktır.
Boğaz ağrısını hafifletir: 3 şekilde boğaz ağrısına iyi gelir ;
Nefesinizi tazeler: Soğanlı ya da sarımsaklı bir yemekten sonra nefesinizin kısa sürede güzel kokmasının ve
tazelenmesinin yolu, bir bardak ılık suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı tuzu eritip
bununla ağzınızı durulamaktır.
Boğazınız öksürükten dolayı tahriş olduysa ya da konuşmaktan ve şarkı söylemekten dolayı ağrıyorsa: Bir
bardak ılık suda 1 yemek kaşığı elma sirkesiyle 1 çay kaşığı tuzu eritin ve bununla günde birkaç kez
gargara yapın.
Boğazınız grip ya da soğuk algınlığından dolayı ağrıyorsa: Bir ¼ elma sirkesi ile ¼ balı karıştırın ve 4
saatte bir, 1 yemek kaşığı yutun.
Öksürük ve boğaz ağrısını hafifletmek için: Yarım fincan sirke, yarım fincan su, 4 çay kaşığı bal ile 1 çay
kaşığı acı sosu karıştırın. Günde 4-5 kez, 1 yemek kaşığı için. Birini özellikle yatmadan önce için.
1 yaşın altındaki bebeklerinize bal vermemeniz gerektiğini unutmayın.
İrfan ERETEN’in katkısı ile

GERCEK BİR OLAY-WALDORF ASTORİA
Yıllar önce fırtınalı bir gecede, yaşlı bir adam ve karısı Philedelphia'daki küçük bir otelin lobisine girerler.
Yağmurdan kaçmaya çalışan çift, resepsiyon görevlisinden geceyi güvende geçirmek için bir oda isterler.
"Bize bir oda verebilir misiniz lütfen?" diye sorar adam.
Güler yüzlü ve dost canlısı bir ifadeyle yaşlı çifte bakan resepsiyon görevlisi,
kasabada üç ayrı fuar olduğunu söyler ve
"tüm odalarımız dolu, fakat sizin gibi güzel bir çifti gecenin 1'inde yağmurda bırakacak değilim.
İsterseniz benim odamda kalabilirsiniz.
Tam bir suite sayılmaz fakat geceyi geçirebileceğiniz kadar rahat bir odadır," der.
Çift bu teklifi reddedince, resepsiyon görevlisi
"Beni düşünmeyin, burada rahatım yerinde,"diye ısrar eder.
Bunun üzerine yaşlı çift teklifi kabul eder.
Ertesi sabah ödemeyi yaparken yaşlı adam görevliye şöyle der,
"Birleşik Devletlerdeki en iyi otelin sahibi olacak kadar iyi bir işletmecisin.
Belki bir gün senin için bir otel yapabilirim."
Bunun üzerine resepsiyon görevlisi gülümser ve çift otelden ayrılır.
Yolda giderken, yardımsever görevlinin ne kadar şahsına münhasır bir insan olduğunu
ve hem dost canlısı hem de yardımsever bir insanın kolay bulunamayacağını konuşurlar.
Aradan iki yıl geçer.
Resepsiyon görevlisi yaşlı adamdan gelen mektubu eline alana kadar bu olayı unutmuştur bile.
Mektubu okurken o fırtınalı geceyi hatırlar.
Zarfta, iade-i ziyaret için davet olarak bir gidiş dönüş New York bileti bulunmaktadır.
Yaşlı adam resepsiyon görevlisini New York'ta karşılar ve 5. Cadde 34. sokağa götürür.
Gözetleme kulesiyle birlikte gökyüzüne doğru yükselen ve
kırmızımsı taşlardan inşa edilmiş bir sarayı andıran muhteşem bir binayı gösterir.
"İşte bu," der yaşlı adam, "senin işletmen için yaptırdığım otel."
"Şaka yapıyor olmalısınız," diye karşılık verir genç adam.
"Doğru söylediğimden emin olabilirsin," der yaşlı adam muzip bir gülümsemeyle.
Yaşlı adamın adı William Waldorf Astor'dur
ve yaptırdığı muhteşem yapı ise hepimizin bildiği Waldorf-Astoria Hotel'dir.
Bu otelin ilk müdürü olan genç adamın adı George C. Boldt'tur.
Bu genç resepsiyon görevlisi, olayların bu şekilde gelişeceğini
ve dünya'nın en göz alıcı otellerinden birinin müdürü olacağını asla önceden tahmin edememiştir.
Hayatın değeri, edindiğiniz şeylerle değil, dokunduğunuz hayatlarla ölçülür...

Hassas çözüm
Diş macunu fabrikası üretim bandında bilinmeyen bir ayarsızlıktan dolayı bazı kutuların içine diş macunu tüpünü
koymadan paketleyince şikâyetler artmış. Yönetim toplanarak acilen kendilerine prestij kaybettiren “boş
gönderilen kutu” sorununu 18 milyon dolarlık bir ek tesis yaptırarak çözmüşler. İleri teknoloji yazılımıyla son
derece hassas bir elektronik baskül paketlenmeden hemen önce her kutuyu tartıyor, olması gerekenden az ağırlık
hissettiğinde anında alarm çalarak bandı durduruyor. Görevli gelip boş kutuyu banttan alıyor ve tesisi tekrar
çalıştırıyormuş. Müşteri şikâyetleri anında kesilmiş. CEO müthiş memnun. İlk haftalarda makine günde bir düzine
boş kutu ayıklarken 3 hafta sonra boş kutulardan eser kalmamış. Bu durumu merak eden CEO, 18 milyon dolarlık
hassas baskülün yerleştirildiği yere gelmiş. O bölümden hemen önce yerleştirilen, boş kutuları üfleyerek banttan
dışarı atan bir vantilatör görmüş. Ustabaşını çağırıp, “Bu.. Bu ne?” diye sormuş. “Efendim onu biz koyduk” diye
cevap vermiş ustabaşı, “İkide bir zırt pırt alarm çalmasın ve bant durmasın diye bizim çırak yerleştirmiş onu
oraya!”
Halil ALTUĞ’ Un katkısı ile

