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TEMMUZ AYI ROTARY TAKVIMINDE OKUMA-YAZMA AYIDIR

BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ;
Edirne Rotary Kulübü’nün 31. Başkanlığını 17 Haziran 2008 Salı günü Sevgili Oktay’ın hazırladığı muhteşem bir
gece ile sembolik olarak devir aldım. Bugün dönemin ilk resmi toplantısını tamamlamış başkan olarak 2008-2009
Rotary yılının verimli ve sağlıklı geçmesi dileği ile sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
DUYURULAR :







02.07 2008 Çarşamba günü 3 Bölge Guvernörleri , katılabilen Başkanlar ve üyeler Anıtkabir’i ziyaret
edecekler.
02.07.2008 Çarşamba günü Saat 19.30 da İstanbul Hilton Oteli Gül Bahçesi’nde Karaköy Rotary Kulübü
Devir Teslim Töreni yapılacaktır
05.07.2008 Cumartesi günü Aleksandrapolis Rotary Kulübü’nün 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
saat 21.00 de “Messogios” Restaurant’ta yapılacaktır.
12.07.2008 Cumartesi günü saat 10.00-13.00 arası İstanbul Yelken Kulübü (Fenerbahçe Burnu)
tesislerinde 2420. Bölge Meslek Hizmetleri Ana Komitesi koordinasyon toplantısı yapılacaktır. Bu
toplantıya kulüplerin Meslek Hizmetleri Ana Komite Başkanları’nın katılımları beklenmektedir.
“Depremde Temiz İçme Suyu” isimli eşli bağış projemiz ile ilgili partner kulüp çalışmalarımız ilerlemektedir.
Türkiye’nin tanıtımı amacı ile 5 Rotary döneminden beri Tamer Boral dostum tarafından büyük bir ciddiyet
ile yürütülen program için 2008-2009 Döneminde Bodrum yöresi seçilmiş ve oteller ile görüşmelere
başlanmıştır. Gelişmeler tüm üyelere duyurulacaktır.

MİSAFİRLERİMİZ
Kenan KARAKUŞ misafiri
Kenan KARAKUŞ misafiri

İbrahim GÜVEN
Ali GÖK

Sosyal güvenlik kurulu il Md. vekili
İşadamı

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERİ
10 Temmuz

Müge ES

Doğum günü

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet ÇELİK , İlhan TOKSÖZ
ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Devam yüzdesi : % 67.5

Ali ES , Demirkan ÇAĞLAYAN , Emre ÜLKÜMEN

Önümüzdeki hafta toplantımız 08.07.2008 tarihinde saat 20.00 Rotary evinde
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu
GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SEKRETER : Serhad Ceylan

SAYMAN : Recai Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

ARKADAŞ NEDİR ?
Orta Asya da , savaşın ok ve yay ile yapıldığı dönemlerde Türk savaşçılar, arkalarından gelebilecek bir
saldırıyı önlemek için, sırtlarının önceden bu amaçla hazırlanmış bir TAS'a dayarlardı. Bu tas "ARKATAS" veya Azerbaycan'daki telaffuzuyla "ARKA-DAS" olarak adlandırılırdı Dostluk kavramının zaman
içinde, insanın arkasını yaslayabileceği ve kendisini olabilecek kötülüklerden koruyacağı fikri ile
özdeşleştirilmesi sonucu "arkadaş" kelimesi "dost" anlamında Türkçe deki yerini buldu. Sırtınız "arka
tas"sız kalmasın..
ÖNEMLİ DERSLER
Birinci Ders:
Okuldaki ikinci ayımda, hocamız test sorularını dağıttı. Ben okulun eniyi ögrencilerinden biriydim. Son
soruya kadar soluk almadan geldim ve orada çakıldım kaldım. Son soru söyleydi : 'Hergün okulu
temizleyen hademe kadının ilk adı nedır ?' Bu her halde bir çeşit şaka olmalıydı. Kadını, yerleri silerken,
hemen her gün görüyordum. Uzun boylu, siyah saçlı bir kadındı. 50'lerinde falan olmalıydı. Ama adını
nerden bilecektim ki ! Son soruyu yanıtsız bırakı kağıdı teslim ettim. Süre biterken bir öğrenci, son
sorunun test sonuclarına dahil olup olmadığını sordu. 'Tabii, dahil' dedi, Hocamız... 'İş yaşamınız
boyunca insanlarla karşılaşacaksınız. Hepsi birbirinden farklı insanlar. Ama hepsi sizin ilginiz ve
dikkatinizi hak eden insanlar bunlar. Onlara sadece gülümsemeniz ve 'Merhaba' demeniz gerekse
bile...'
Bu dersi hayatım boyunca unutmadım. Hademenin adını da... Dorothy idi.
İkinci Ders :
Bir gece vakit gece-yarısına doğru Alabama Otoyolunun kenarında duran bir zenci kadın gördüm.
Bardaktan boşanırca yağan yağmura rağmen, bozulan arabasının dışında duruyor ve dikkati çekmeye
çalışıyordu. Geçen her arabaya el sallıyordu. Yanında durdum. 60'lı yıllarda bir beyazın bir zenciye, hem
de Alabama'da, yardıma kalkışması pek olağan şeylerden değildi. Onu kente kadar götürdüm. Bir taksi
durağına bıraktım. Ayrılırken ille de adresimi istedi, verdim. Bir hafta sonra, kapım çalındı. Muazzam bir
konsol televizyon indiriyordu adamlar. Bir de not ekliydi, armağanda... 'Geçen gece otoyolda bana
yardımınıza teşekkür ederim. O korkunç yağmur sadece elbiselerimi değil, ruhumu da sırılsıklam
etmişti. Kendime güvenimi yitirmek üzereydim, siz çıka geldiniz. Sizin sayenizde ölmekte olan kocamın
yatağının baş ucuna zamanında ulaşmayı başardım. Biraz sonra son nefesini verdi. Tanrı bana yardım
eden sizi ve başkalarına karşılık beklemeksizin yardım eden herkesi kutsasın... En İyi Dileklerimle,
Bayan Nat King Cole.'

BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
0 284 225 23 66
e-posta : tiryakin@ttmail.com
ceylanserhad@hotmail.com
recayiaran@yahoo.com

GÜLMECE

Yaz Okulu
Bir alkış da annesine yaz okulunu kazandığı müjdesini veren üniversite öğrencisine gelsin. Bu
yaratıcılığa şapka çıkartılır.
Beyin göçü
Tikky olduğu her halinden belli olan kızımız Beşiktaş-Taksim midibüsünde yanındaki arkadaşına dert
yanmaktadır. ''Şekerim dördüncü kez girdim ÖSS'ye, ama yine kazanamadım, gidicem sonunda
Amerika'ya o olucak. Böyle böyle beyin göçü oluyor işteeaa!'' Sen git, masrafları ben karşılıyorum.
Alman yazar
Bir alkış da lisede edebiyat dersinde okuduğu şiir bitince sınıfa dönüp 'Bu şiiri ünlü Alman yazar
Goethe yazmıştır' diyen hocaya, 'Niye, kağıt bulamamış mı?' cevabını veren arkadaşa gönderelim.

Düz mantık
Eğer bir sokakta yürüyorsanız ve camında ''Bu ev kiralıktır'' yazılı bir evin yanından geçip birkaç adım
sonra önüne geldiğiniz bir başka evin camında ''Bu da'' yazısını görürseniz bilin ki Trabzon'dasınız.
İngilizce yazılısı
Bir alkış da ingilizce sınavında 'Nice ........' şeklindeki boşluğu 'Nice mutlu yıllara!' şeklinde dolduran,
dahi mi aptal mı olduğunu henüz anlayamadığımız öğrencime istiyorum.
Hügo'lar Beşledi
Bir alkış da lisede edebiyat kitabından bir metni tüm sınıfa sesli olarak okurken V. Hugo'ya 'Beşinci
Hugo' diyen arkadaşımıza gelsin.
Ne zaman?
Kardeşim karne almıştı. Fakat birçok zayıf notu vardı. Annem, babamla beni kenara çekip uyarıları
sıralıyordu; 'Sakın çocuğun moralini bozmayın, sakın kötü bir şey söylemeyin.' Uyarılar özellikle
babama yönelikti; 'Hele de sen, sakın çocuğun gururunu kırma.' Babam daha fazla dayanamadı ve
sordu; 'Karne için ne zaman özür dileyeceğiz?'

Havale
Bankada gişenin önünde işlemimin yapılmasını bekliyorum. Yanımdaki gişede işlem yaptıran yaşlı
teyzeye, işlemini yapan kadın soruyor: 'Parayı kim alacak teyze? Alıcısına ne yazalım?' Teyzem cevap
veriyor: 'Bu paranın hayrını görme İnşallah yazalım.'
Lamba
Dün gece evime giderken yolun tenhalığından olsa gerek kırmızı ışıkta geçtim. Ardından yurdum
polisine alkışı hak ettiricek anons: 'Bacım o geçtiğin gece lambası değildi, çek sağa.'
Hacim nedir?
Öğretmen bir arkadaşımdan naklen; 5. Sınıfların Fen Bilgisi sınavının 2. sorusu: 'Hacim nedir? Bir
örnek vererek açıklayınız.' Öğrencimizden gelen cevap: 'Hacdan gelenlere hacim denir. Örnek: Nasılsın
hacim?'
Asabi Polis
Hareketli bir Bağdat Caddesi akşamında, polis abilerimiz rutin olduğu üzere devriye gezmektedir.
Işıklarda müşteri bekleyen taksiye yaklaşılır ve; ''Ticari, bekleme yapma, devam et.'' anonsu yapılır.
Camdan eliyle '1 saniye' işareti yapan taksiciye, ikinci ve çok manidar anons gelir ardından; ''Ticari,
benne pölümüye girme! Devam et dedik!''
Acı kaybımız

3 ay önce ailemize katılan, Necmi ismini verdiğimiz kaplumbağamız dün vefat etmiş. Aile arasında
sade bir törenle evin arka bahçesine gömdük. Hayvancağız durduk yerde can verdiği için gidip Necmi'yi
aldığımız dükkanın sahibine sebebinin ne olabileceğini sorduğumuzda ''Abi onlar kış uykusuna yatar''
cevabını almış bulunmaktayız, hepimizin başı sağolsun. Bu vicdan azabıyla ben de çok yaşamam
herhalde.
Alfabe
Ben de bu yıl okula başlayan torunum için kuvvetli bir moral alkışı istiyorum. Daha ikinci gün:
'Örrrtmenim, taa evden buraya tel çizmeye mi geldik, hep yumarlak mı yapcaz, harf felan öretmicen
mi?' deme cesaretini gösterdiği için.
Annem!
'Bu taraf bitti.' diye CD'yi arkasına çeviren ve sonra da 'CD çalar çalışmıyor!' diye feryat eden anneme
alkış az geliyor

