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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; Guvernör Ömer Kuran’ın katılımı ile gerçekleştireceğimiz resmi asamblemiz 24 Ocak
Cumartesi günü saat 18.00 olarak bildirildi. Asamble saati ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor . Akşam
yemeğindeki program oldukça yoğun bu nedenle asambleyi biraz daha erken bitirip akşam yemeğinin geç
saatlere kalmasını önlemeye çalışıyoruz. Konu kesinleşince siz sevgili dostlarıma bilgi verilecektir. Bildiğiniz gibi
resmi asamble kulübümüzün hizmet envanterinin bölge görevlilerine takdimi olan önemli bir toplantıdır. Tüm
dostlarımın gerekli hassasiyeti göstereceklerini tahmin ediyorum.
Sevgili Dostlarım ; Geçtiğimiz hafta içinde Program Komite Başkanımız Oktay Alemdar’ın bilgisi dahilinde
Tamer Boral , Şükrü Ciravoğlu ve Serhad Ceylan ile birlikte iki köprü arasında ki Ağa Köşkü Lokantasına gidip
24 Ocak Cumartesi günü Asamble sonrası Guvernör ve eşinin katılımı ile yapacağımız eşli toplantı için gerekli
görüşmeyi yaptık. Komite Başkanımızda dahil tüm arkadaşlarımız mekanı uygun buldu. Buna göre 24 Ocak
Cumartesi günü eşli toplantımız saat 20.00 de Ağaköşkü Lokantasında olacaktır. Bu toplantıda iki yeni
üyemiz Muzaffer MEMĐŞ ve Ümit MIHLIYANLAR dostlarımızın girişi yapılacak ve rozetleri takılacaktır .
Ayrıca ülkemizin yetiştirdiği önemli tiyatro sanatçılarından birisi olan Sayın Zihni GÖKTAY’a meslek
hizmeti ödülü verilecektir.
5-8 Şubat 2009 tarihlerinde Pyrgos kulübünün davetlisi olarak Pamporovo kayak merkezine yapacağımız
gezi ile ilgili olarak ulaşım işi sevgili Tamer ve Serhad’ın gayretleri ile çözüldü. Buna göre gezimizi otobüs ve
minibüs ile yapacağız. Minibüs herhangi bir ihtiyaç nedeniyle gezi boyunca bizimle kalacaktır. 5 Şubat Perşembe
günü yola çıkış saatimizi Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan tüm misafirlerimize duyuracaktır.
Geleneksel olarak her yıl Türkiye’nin tanıtımı amacı ile yapılan gezilerin bu seneki hedefi Bodrum yöresi.
Yunanlı ve Bulgar Rotaryen dostlarımız ile birlikte 28-29-30-31 Mayıs 2009 (Perşembe-Pazar) tarihleri arasında
uçak ile Bodrum’a gidip yörenin tarihi ve turistik yerlerini gezeceğiz. Ultralüks otelde her şey dahil harika bir tatil
için kulübümüzdeki arkadaşlarımızdan tarihi not etmelerini özellikle rica ediyorum.

Lütfen Dikkat !!! Guvernörün katılımı ile yapacağımız resmi asamble 24 Ocak 2009 tarihinde .
2420.Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya-Lara MIRACLE Resort Hotel’de
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TĐRYAKĐOĞLU
Önümüzdeki hafta toplantımız 20 Ocak Salı günü Saat 19.00 de Rotary evinde

OCAK AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE ROTARY TANITIM AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Muzaffer MEMĐŞ

Beyin Cerrahı

Akın Tiryakioğlu misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
20 Ocak
22 Ocak
28 Ocak

Ece ALEMDAR
Kaya ZEYBEKOĞLU
Oktay ALEMDAR

Doğum günü
Doğum günü
Doğum günü

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Altan Bayram, Demirkan Çağlayan , Đlhan Toksöz (Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)
ARAMIZDA GÖREMEDĐKLERĐMĐZ
Ahmet Deveci , Hasan Altuntaş , Đsmet Açıkgöz ,
DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 76 Teşekkürler ……………….

TÜZÜKTEN ……
MADDE 58. Asamblelerin yapılma şekli
Asambleler tercihan Haftalık Olağan Toplantı zamanından iki saat önce yapılır. Haftalık Olağan Toplantı içinde
de yapılabilir.
Birinci Asamble, Haftalık Olağan Toplantı zamanında yapılacak ise Gelecek Dönem Başkanı, Başkan ile mutabık
kalarak bir toplantı günü saptar. Bu Haftalık Olağan Toplantıya konuşmacı davet edilmez. Başkan toplantıyı
açtıktan ve duyurularını yaptıktan sonra sözü Gelecek Dönem Başkanına verir ve Gelecek Dönem Başkanı Birinci
Asamblesini yapar. Asamblenin bitişinden sonra Başkan usulüne göre toplantıyı kapatır.
Asamblelere Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, Görevliler Kurulu üyeleri ve Komite üyeleri katılır. Yeni üyelerin
Asamblelere katılması sağlanmalıdır.
Asamblelerde komiteler çalışmaları ile ilgili bilgileri rapor halinde sunarlar.
Guvernörün ve / veya Guvernör Yardımcısının katıldığı Dördüncü Resmi Asamblenin uygulama yöntemi “Bölge
Guvernörünün Katılacağı Kulüp Asamblesi Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde yapılır.
TAVSĐYE EDĐLEN PROGRAM : (Akşam toplantıları için)
18.00 – 18.10 Başkanlık toplantısı (Başkan&Guvernör)
18.10 – 18.30 Yönetim Toplantısı (Guvernör , Guvernör Yardımcısı , Yönetim Kurulu)
18.30 – 19.50 Kulüp Asamblesi
18.30 – 19.50 Rotaryen eşleri toplantısı (Guvernör eşi , Guv.Yrd. eşi , Bşk. Eşi , Rotaryen eşleri)
20.30 – 22.00 Kulüp Toplantısı ( Guvernör ve eşi , Guv. Yrd. Ve eşi , Kulüp misafirleri , Üyeler ve eşleri)

BÜLTEN
Tlf :
e-posta :

0 284 212 42 32
tiryakin@ttmail.com

0 284 212 63 45
ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com
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Tahminlere göre yeryüzündeki milyonlarca ağaç sincapların gömerek sakladıkları, sonra da unuttukları
kozalak türü ağaç tohumlarından kazara yetişmiştir.
Ernest Vincent Wright’ın yazdığı "Gadsby" adlı 50,000 den fazla kelimelik romandaki hiç bir kelimede E
harfi bulunmamaktadır.
ABD de her 45 saniyede bir bir evde yangın çıkar.
Güneş Dünyadan 330,330 kat daha büyüktür.
Bir köstebek sadece bir gecede 90 m tünel kazabilir.
Eski Mısırlılar taştan yapılmış yastıklarda uyurlardı.
Bir hipopotam ağzını açarsa 120 cm boyunda bir insan onun içine rahatça sığabilir.
Dünyada her yıl 50,000 den fazla deprem olmaktadır.
Kedi ve köpekler de insanlar gibi solak ya da sağak olabilirler.
Bir zarın herhangi bir yüzü ile onun tam arka yüzündeki rakamların toplamı daima 7'dir.
Đnsanlar parmak izinden, köpekler burun izinden tanınır.
Boğalar renk körüdür, bundan dolayı matadorun elindeki beze saldırırlar, rengi ne olursa olsun.
Elmalar sabahları insanları uyanık tutmak için en verimli kafein kaynağıdır.
Sıkı çalışan bir erişkin günde 15 litreye yakın terler. Bu terin çoğu insan daha farketmeden buharlaşır.
Ortalama bir buzdağı 20,000,000 ton gelir.
Zehirli oklu kurbağada 2,200 insanı öldürebilecek kadar zehir bulunur.
Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesi yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan
uzatılabilir.
Pamuk Prenses'in 7 cücesinin adları: Happy, Grumpy, Sneezy, Doc, Dopey, Sleepy ve Bashful.

GÜZEL SÖZLER
Evin varsa bir sıfır koymalısın varlıklar hanene,
Đşin varsa bir sıfır daha koymalısın,
Đş seninse üç sıfır daha koymalısın,
Đşin iyi gidiyorsa üç sıfır daha,
Araban varsa bir sıfır,
Yazlığın varsa bir sıfır daha,
Daha sıralanabilir sıfırlar hanesi...
Ancak, Sağlığın varsa bir koyarsın başına, bütün sıfırlar anlamlı bir değere ulaşır. Yoksa sonuç sıfırdır, hiç
uğraşmayasın boş yere..."
VEHBĐ KOÇ

OZAN AĞACINDA YAŞAMAK
Bülbüller şarkı söylüyor dallarımda
Uğur böcekleri dolaşıyor yapraklarımda
Gel gir canımın içine
Uçalım birlikte gökyüzüne
Bal arıları kanımı emiyor
Kelebekler dudaklarımı öpüyor
Hayat var benim dergâhımda
Ölünceye kadar yaşayalım OZAN AĞACIMDA
ĐSMAĐL ALABAYIRLI

DÜŞÜNELĐM
Đyi düşünün.
Bu yılınızı iyi geçirdiniz mi?
Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi?
Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı?
Kaç kez, güneşin doğuşunu izlediniz?
Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız?
Kaç sabah, yolda bir kediyi okşadınız?
Bu yıl yeni doğmuş bir bebek parmağınızı sıkıca tuttu mu hiç?
Ve siz onu kokladınız mı?
Yaz gecelerinde, ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı?
Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız?
Kaç kez gözlerinizden yaş gelinceye kadar güldünüz?
Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl?
Çimlere uzandığınız oldu mu?
Çocukluğunuzdan kalan bir şarkıyı söylediniz mi hiç?
Hiç taş kaydırdınız mı bu yıl?
Kaç kez kuşlara yem attınız?
Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı?
Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz?
Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı?
Kaç kez mektup aldınız bu yıl?
Yayılın çimenlerin üzerine….
Acele edin….
Er veya geç….
Çimenler yayılacak üzerinize!
JAQUES PREVERT

(Guvernör Ömer Kuran’a teşekkürlerle …)

DOĞRU SÖZE NE DENĐR ?
Hasta hekim ilişkisi tedavide en önemli etkendir. Hekim hastanın iyileşeceğine inanmıyorsa , tek başına bu
inanç bile emeklerini boşa çıkarmaya neden olur.
Eğer hekim hastaya tedavisinin olmadığını söylüyorsa bu ; hekimin eğitiminde ve geçmiş deneyimlerinde
böyle bir bilginin var olmamasından kaynaklanıyordur. Bunun anlamı tedavi yok demek değildir. Eğer bu
hastalığı yenebilmiş tek kişi bile varsa bu ; insan bedeninin hastalığın üstesinden gelebileceği anlamındadır.
Dr. Marlo MORGAN

☺

FIKRA

Kızılderili çocuk babasına sorar :
Baba diğer milletlerin ne güzel adları var. Ali , Ay , Hans , Tom … hepsi kısa isimler . Bizimkiler sanki birer öykü .
Gece uluyan çakal , Gün doğarken uçan kartal … Bunlar ne biçim adlar ?
Baba cevap verir :
Bak yavrum Kızılderili adları gerçekten bir öyküdür ve güzeldir. Örneğin, küçük kardeşin Dolun Ay, ay dolunay
halinde iken, annen yanıma geldi, birlikte olduk, o güzel çocuk doğdu..Erkek kardeşin, Çakan Şimşek , annenle
bir gün gezerken, sağanak halinde yağan yağmurdan kurtulmak için girdiğimiz mağarada, şimşekler çakarken
annenle birlikte olduk ve o kahraman kardeşin, Çakan Şimşek oldu. Ablan, Bahar Çiçeği; ilkbaharda annenle
otların arasında koşarken , birlikte olduk ve o güzel çocuk, Bahar Çiçeği oldu. Şimdi anladın mı Yırtık Prezervatif
?

