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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızı kulüp üyelerimizle Havsa’da AGOP’un Restoranı’nda gerçekleştirdik. Güzel ve
sohbetin bol olduğu bir ortam oluştu, bizleri ağırlayan işletmecilere teşekkür ediyoruz. Toplantıda bir
yeni mutlu gün daha edindiğimizi duyurdum. Dostumuz İsmet AÇIKGÖZ “Büyükbaba” oldu,
kutluyoruz ve torunu Gökaycan’a uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz.
Sizlere giderek sonuna yaklaştığımız dönem faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek isterim. “Eğitime katkı,
Eğitim kurumlarına katkı” bağlamında Göksu Rotary Kulübü ile birlikte yapacağımız bağışlar ve bir
RYLA eğitimi planlıyoruz. Ayrıntılar netleştikçe paylaşacağım. Nepal Katmandu Okula içme Suyu
projesi son aşamada. Umarım daha fazla gecikmez. Mayıs ayında Balkan kulüplerini Edirne’de
ağırlayacağımız “BALKAN BULUŞMASI” ile ilgili çalışmalara başladık ve katkılarınızı bekliyoruz.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile ışık saçın”.
Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı

Bültenimiz_6 sayfadır
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MİSAFİRLERİMİZ

:

Ersin ÇOBAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ

:

Ahmet ÇELİK – Cevat GÜLER – Demirkan ÇAĞLAYAN – Emre ALP – Gürkan
KÖMÜRCÜ – Mehmet EREN – Muzaffer MEMİŞ – Reşat AYAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

52.63

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

22 MART Halil ALTUĞ

Doğum Günü

KUTLARIZ….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 17.Mart.2015 Salı saat 19.oo de Rotary Evinde.
Başkan : Cengiz TUĞLU
Üye
: Muzaffer MEMİŞ
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter +Gel.D.B.: Demirkan ÇAĞLAYAN
Sayman : İsmail BİLGİ
Geç.D.B. : Halil ALTUĞ
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

AH GÜZELİM İSTANBUL SANA NE YAPTILAR BÖYLE..!!!

Üzerine İstanbul Radyosu ve birçok otel inşa edilmeden önce Elmadağ Surp Agop Mezarlığı böyle görünüyordu

Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı yapılaşmadan nasibini almadan önce böyle zengin bir dokuya sahipti.

Günümüzde yerine otopark konulmuş olan Tepebaşı Şehir Tiyatrosu.

03.07.2010

Edirne’nin koyun peyniri gibi yok

Olayların içinden | Güngör Uras

Ağız tadı ile doğru dürüst beyaz peynir yemek isteyenlere Edirne peynirinin özelliklerini anlatacağım.
Gerçek Edirne peyniri, Edirne yöresinin otları ile beslenen, yüzde yüz yağlı koyun sütünden yapılır. Günümüzde
koyun sütü az olduğu için Edirne’de üretilen peynirlerin çoğu inek sütünden veya inek koyun ve keçi sütü
karışımından yapılıyor. Gerçek Edirne peynirinde karışım süt kullanılmaz. Farklı sütler peynir oluşumunda
uyuşmazlığa neden olur. Hem tadı bozar hem mineralleri yok eder. Edirne peynirinin bir başka özelliği sütün
sağılmasından sonraki 1 saat içinde mayalanarak peynir haline getirilmesidir.
Sütler mevsimlere göre farklı besin değeri, doğal bitki örtüsünün özelliğine göre farklı tat içerir. Edirne ilinin Tunca,
Meriç, Arda ve Ergene nehirleri, yarattığı deltalar ile bölgeye mahsus iklimin yarattığı bitki örtüsü ile özellikle yöreye
özgü çeşitli otlar ve kekikle beslenen koyunların sütü peynirin farklılığını oluşturur. Buna ek olarak Edirne peyniri
farklı mevsimdeki sütün özelliklerini ve aromasını taşır.
Doğal maya ile yapılıyor
Gerçek Edirne peyniri “kültürsüz” (doğal maya ile yapılan) peynirdir. Kültürlü peynir, peynirin olgunlaşmasını artıran
bakterileri içeren mayalamayla üretilen peynir demektir. Laboratuvarda üretilmiş bakteriler süte katılınca olgunlaşma
süresi kısalır.
Kültürlü peynir 2 gün içinde olgunlaşarak (pazarlamaya) tüketime hazır hale gelir. Kültürlü peynir canlı bakteri
”aktivitesini korurken” tüketildiğinden sağlıklı bir gıda maddesi değildir.
Edirne’nin ünlü peynir üreticilerinden Doruk Yardımcı ile konuştum. Öğrendiğime göre 17 kg’lık bir teneke peynir,
kültürlü maya ile 80 kg inek sütü kullanılarak üretilir ve de 2 gün sonra satışa sunulabilirmiş. Doğal maya kullanılırsa
bir teneke peynire 130 kg inek sütü gidermiş. Üstelik doğal mayalı inek peynirinin 3 ay buzhanede beklemesi
gerekirmiş. Bugünlerde kültür mayalı inek sütü ile üretilen peynirlerin tenekesi 170 TL’den satılıyor.
Doğal maya kullanılarak (kültürsüz) koyun peyniri üretenler 17 kg’lık bir teneke peynir için tam yağlı 80 kg koyun
sütü kullanırmış. Doğal mayalı (kültürsüz) koyun peyniri en az 7 ay buzhanede olgunlaşması için bekletilirmiş.
Şimdilerde bu tür peynirin 17 kg’lık tenekesi 300 TL’den satılıyor.
Maliyeti yüksek, fiyatı pahalı
Demek ki doğru dürüst Edirne beyaz peyniri yemek isteyenler, yüzde 100 koyun sütünden yapılmış peynir
arayacaklar..
Bana anlatıldığına göre iyi kalite Edirne peynirinde gözenek olmazmış. Gözeneği bakteri veya mayalama hatası
ortaya çıkarırmış.
Edirne’nin önde gelen peynir üreticileri, Doruk Yardımcı, Ercan Tam, Erhan Akgün, Sivrikaya ve Nurlu imiş. Ben
hakiki Edirne peyniri almak istediğimde Edirne’deki dostum Park Köftecisi Osman Almadık’a danışırım. O hangi
markayı önerirse onu alırım.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Bahadır Kaplan, Edirne Beyaz Peyniri için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi
aldıklarını söyledi.
İyi kalite beyaz peynirlerin, özellikle tam yağlı yüzde yüz koyun sütünden Edirne peynirinin
fiyatı pahalı oluyor. Edirne’de şu günlerde inek sütünün litresi 73.5 kuruş. Koyun sütünün litresi 1 TL 70 kuruş. İnek
sütü ile üretilen (yapay mayalı) peynir buzhane masrafı olmadan bekletilmeden hemen satılabiliyor. Fakat gerçek
Edirne peynirinde kullanılan koyun sütünün pahalı olması yetmiyor. Peynirin 7 ay buzhanede bekletilmesi gerekiyor.
Bu da peynir fiyatının yüksek olmasına yol açıyor.

GERÇEK EDİRNE PEYNİRİ

HAYDİ BAKALIM ÖĞRENMENİN SONU YOK ....
Bildiğimiz müzik notalarının isimleri hangi kelimelerin kısaltılmışı, biliyor musunuz?
Guido D’Arezzo’nun tarihte ilk kez notalara verdiği isimler şu kelimelerden türetilmiş:
Do - Dominus:Yaradan, Mutlak
Re - Rerum:Madde
Mi - Miraculum:Mucize
Fa - Familias Plenetarium:Gezegenler ailesi, yani Güneş Sistemi
Sol - Solis:Güneş
La - Lactea Via:Samanyolu
Si - Siderae:Gökler
İrfan ERETEN’in katkısı ile

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

YILLARIM
Bahar gelmiş duyuluyor Turna sesleri,
Ilgıt ılgıt esiyorken seher yelleri.
Boyu uzun narin selvi dal gibi,
Geçer gider bir gözleri sürmeli.
Bizim ömür dediğimiz zaman dilimi
Ne kadar kısa söylenir öyle değil mi?
Gördüklerim seyir için filme alınsa,
Seksen yıl da yetmez,seyredilip bakılsa.
Gençtim bir zamanlar,kuş gibi kedersiz,
Ömrüm nasıl geçip gitti böyle habersiz.
Rüzgar misali kelebek gibi sessiz,
Allah gizemli çalışır gösterişsiz.
Yaşlılık bize atfedilen değer oluyor,
Eskiyen yaş değil,duygular yoruluyor.
Hayatın kaçınılmaz sonu fısıldanıyor,
Saçlarımın rengini çalan yıllarım.
Geçen uzun yıllar olur mu hatırasız,
Renkli geçti hayatım,bazen de acımasız.
Yıllar gibi mevsimler de vefasız,
Ömrüm soldu,yaş oldu seksen dokuz.
Ne kadar gamlıyım,şu akşam vakti,
İçimde kanayan bir yer var sanki.
Bir mevsim daha geçerken ömürden,
Mümkün mü maziyi silmek gönülden.
Hidayet Abacıoğlu der ki dostlarım,
Nerede?Rahmetli olan nice canlarım.
Tesellisi yok artık baharın,
Elveda size uzun yıllarım...
Zenne ustası (Bayan ayakkabı üstadı)
Hidayet ABACIOĞLU
Sedat ÖNENGÜT’ün katkısı ile

2014 – 2015 Edirne Rotary

MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ nü
Hidayet ABACIOĞLU alırken.26.12.2014

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan son derbide de gülen taraf Fenerbahçe olunca, Galatasaray'ın
Kadıköy'deki galibiyet hasreti tam 16 yıla çıktı.
Peki Galatasaray Kadıköy’de son galibiyetini aldığında durum neydi?
1- Euro yoktu.
2- LCD televizyon yoktu.
3-AKP kurulmamıştı.
4- Kosova kurulmamıştı.
5- Dünya, 20. yüzyıldaydı.
6- Türk Lirası’nda 6 sıfır vardı.
7- ABD Başkanı Bill Clinton’dı.
8-Hamza Hamzaoğlu, futbolcuydu.
9- ABD’deki İkiz Kuleler yıkılmamıştı.
10- Asgari ücret 93 milyon 600 bin liraydı.
11- Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba’ydı.
12- Sabiha Gökçen Havalimanı yapılmamıştı.
13- Cep telefonlarında internet bağlantısı yoktu.
14- Volkan Demirel, Kartalspor altyapısındaydı.
15- Galatasaray, UEFA ve Süper Kupa’yı almamıştı.
16- Aziz Yıldırım yeni Fenerbahçe Başkanı seçilmişti.
17- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıydı.
18- Taksim-4.Levent metrosunda tünel inşaatları devam ediyordu.
19- Demirbank‚ Ulusalbank‚ Toprakbank‚ Kentbank‚ İktisat gibi bankalar o tarihte vardı.
20- Cumhuriyet altını 33 milyon liraydı. Borsa 14 bin 119 puandaydı. Dolar 6 bin liraydı.
21- O tarihten bu yana 12 farklı isim, 14 dönem (Terim ve Hagi 2’şer kez) Galatasaray’ı çalıştırdı.
22- Galatasaraylı Bruma 5, Fenerbahçeli Kuyt 19 yaşındaydı. Yani Bruma okuma yazma bilmiyordu.
23- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’di. Hükümetin ana partisi Demokratik
Sol Parti’ydi.

22 Aralık 1999 Fenerbahçeyi yenen son Galatasaray kadrosu

AGOP’un yerindeydik

