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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Dostlarım ; 24 Ocak Cumartesi günü rozetleri guvernör tarafından takılan yeni üyelerimiz Ümit
Mıhlayanlar ve Muzaffer Memiş dostlarımız ilk resmi toplantılarına katıldılar. Kulübümüze büyük güç katan her iki
sevgili dostumuza tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. Gerek kulüpte alacakları görevler gerekse ocakbaşı
grupları kendilerine bildirilecektir.
GDB Sevgili Oktay’ın yaptığı eşli bağış projesinin kulübümüze kazandırdığı 9 adet Paul Harris Dostu berat
ve rozetleri geldi. Daha önce PH Dostu olmayan arkadaşlarımız Oktay Alemdar , Đsmet Açıkgöz , Emre Alp ,
Emre Ülkümen , Cengiz Benakman , Serhad Ceylan , Recayi Aran , Tarık Etker’in adlarına gelmiş beratlarını
toplantıda takdim etme mutluluğunu yaşadık. Benim beratımıda projede büyük emeği olan sevgili Kenan Karakuş
verdi. Tüm dostlarıma hayırlı olmasını ve daha büyük başarılara imza atmalarını temenni ediyorum. Son
gelenlerle birlikte kulübümüzün PH Dostu sayısı 21 olmuştur. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum.
5-8 Şubat 2009 tarihlerinde Pyrgos kulübünün davetlisi olarak Pamporovo kayak merkezine yapacağımız
geziye 59 büyük 7 çocuk ile katılıyoruz. 5 yıldızlı Pamporovo Otele ulaşım iki otobüs ile sağlanacaktır.
Otobüslerimiz 05 Şubat Perşembe sabahı saat 07.00 de Açıkgöz Otel önünden hareket edecektir. Katılımcı
dostlarımızın ve misafirlerinin saat 06.45 de otobüste bulunmaları gümrüklerden kolay geçmemiz için çok
önemlidir. Bu gezi ile ilgili tüm çalışmaları tek başına yürüten sevgili dostum ve Kulüp Sekreteri Serhad Ceylan’a
çok teşekkür ederim.
28-29-30-31 Mayıs 2009 (Perşembe-Pazar) tarihleri arasında Türkiye’nin tanıtımı amacı ile Bodrum
yöresine yapacağımız gezi için Kadıkale Yasmin Resort Otel ile anlaşma yapılmıştır. Turgutreis ile Gümüşlük
arasında doğa harikası bir bölgede bulunan 5 yıldızlı otelimiz 2440. Bölge toplantılarına ve konferansına da
defalarca ev sahipliği yapmıştır. Uçak bilet rezervasyonlarımız yapılmış olup sayı 60 kişi ile sınırlı tutulmuştur.
THY artı eksi 6 kişi dışında opsiyon tanımamaktadır. Bulgaristan ve Yunanistan kulüplerinin büyük bir katılım
talepleri vardır. Bu nedenle katılmak isteyen siz sevgili dostlarımızın bir an önce bana , Serhad’a ya da Tamer’e
isimlerini yazdırmalarını önemle rica ediyorum. Gezinin ücreti uçak , transferler , barlar sokağı gezisi ve ultra her
şey dahil 3 gece 4 gün konaklamalı olmak üzere 1 kişi için 390 Eurodur.
Sevgili Dostlarım ; 17 Şubat Salı günü toplantımızda Okyar Yayalar ağabeyimiz Dünya ve Türkiyede
ekonomik gündem başlıklı bir konuşma yapacaktır. Siz sevgili dostlarımın faydalanmak isteyen arkadaşlarını
misafir olarak getirmeleri bizleri mutlu edecektir. Lütfen tarihi not ediniz .

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 toplantımız 10 Şubat Salı günü Saat 19.00 da Rotary evinde

ŞUBAT AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DÜNYA ANLAYIŞ AYIDIR
BAŞKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BŞK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BŞK. : Oktay Alemdar

MĐSAFĐRLERĐMĐZ
Recayi ĐBĐŞ

Fortis Bankası Edirne Müdürü

Yasef Romano misafiri

GELECEK HAFTANIN MUTLU GÜNLERĐ
10 Şubat
10 Şubat
12 Şubat
13 Şubat

Müge – Ali ES
Sezin GÜLER
Tarık ETKER
Muzaffer MEMĐŞ

Evlilik yıldönümü
Doğum günü
Doğum günü
Doğum günü

KUTLARIZ ……….

ATTENDANCE GETĐRENLER
Oktay Alemdar , Demirkan Çağlayan

teşekkürler……….

MAZERETLĐ ÜYELERĐMĐZ
Ahmet Çelik , Altan Bayram , Đlhan Toksöz ,
(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDĐKLERĐMĐZ
Emre Ülkümen
DEVAM YUZDESĐ
YUZDES : % 93 Teşekkürler ……………….

DUYURULAR
*

22 Şubat Pazar akşamı Rotary’nin 105. Kuruluş gecesi 9. Grup Guv.Yrd. Rtn Ercan Arslanbek’in

gözetiminde saat 20.00 de Şişli Günay Restaurantta yapılacaktır. Nazenin Grubu , Ediz Onay ve Boğaziçi Grubu
ile Yelizi’in sahne alacağı bu önemli gecenin fiatı kişi başı 120 TL dir. Sevgili Guvernörümüzün önerisi ile
kulüplerimiz bu etkinliği haftalık kulüp toplantısı olarak kabul edebileceklerdir.
*

Bölgemiz ; kulüpleri hizmet projelerine bir kısım kaynak teşkil etmek üzere Opet Petrolcülük A.Ş ile kart

kullanımına yönelik bir sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmede özel Rotary isimli katları kullanan üyeler kendileri
için %1 standart kart kullanım avantajına ilave olarak Bölge adına %0.5 tutarında ek yarar sağlayacaktır.Bu
amaçla Opet tarafından düzenlenen kartlar Bölge Ofisi tarafından Kulüp başkanlarına gönderilecektir.
*

Lüleburgaz Rotary Kulübü 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle bir program hazırlamıştır. Bulgaristan’ın

Đstanbul ve Edirne Başkonsoloslarının katılacağı etkinlik 19.30 da Çorlu Güneş Düğün Salonunda yemek ve
eğlence şeklinde olacaktır. Geceye Bulgaristan folklöründen örnekler verecek olan sanatçılar ayrı bir renk
katacaklardır. Geceye katılım ücreti kişi başı 40 TL dir. Katılmak isteyenlerin en geç 09 Şubat Pazartesi akşamına
kadar 0288 400 83 58 No lu faksa yada theral@sisecam.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.

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

BU YAŞAMA BĐRAZ DA TAMPON GEREK (Guv. Ömer Kuran’a teşekkürler ..)
Arka tampon yazılarından bir demet
• Demir tava geldi kömür bitti / Akıl başa geldi ömür bitti.
• Beni yollar değil, mevzular yordu.
• Cahille sohbeti kestim.
• Aydınlara baktıkça içim kararıyor.
• Kamyon çeker 10-20 ton, gönlüm çeker Paris Hilton.
• Etikete gerek yok, eskiler tanır bizi.
• Duanla yaşamadım ki bedduanla öleyim.
• Kızın gülüşüne, kışın güneşine aldanma.
• Güzelliğinin zekatını vereceksen, ben fakirim bana ver.
• Seksenüçlüyüm sekste güçlüyüm.
• Ferrari'sini satan bilgeyse kamyonunu satan delidir
• Yakarsa dünyayı garipler yakar!
• Hayatımı yazsam duble yol olur.
• Nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilme
• Asiller şımarmaz.
• Bütün keller kardeştir, gerisi hep kalleştir.
• Küresel ısınmaya karşı su tankerlerine geçiş üstünlüğü verilsin.
• Saltanat bitti serumla yaşıyorum.
• Ne alemin kızları için öyle sığ olabildik / Ne davamıza uygun bir kız bulabildik
• Beyaz gülün bile gölgesi siyahtır.
• Esaret bağlarında gül olacağıma, hürriyet dağlarında diken olurum!
• Mükemmel kabahatimsin.
• Sarışın olsun 5 yıl sonra olsun
ĐSTER ĐNAN ĐSTER ĐNANMA
Sibirya'nın köylerinden birinde cenaze mezarlığa götürülüyormuş.Mısır tarlasının ortasında tabut köylülerin
ellerinden düşüvermiş.Tabutun içindeki ceset düşüp dereye yuvarlanmış. Akıntı, cesedi dinamitle avlanan
balıkçıların yanına sürüklemiş. Balıkçılar "Acaba adamı dinamitle biz mi öldürdük"
diye endişeye kapılarak cesedi askeri kışlanın tellerine bırakmışlar. Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaştığını
düşünerek cesedi yaylım ateşine tutmuş. Hemen ambulans çağrılmış. Delik deşik olan ceset hastaneye
kaldırılmış. Operasyon altı saat sürmüş. Ameliyattan çıkan doktor alnından akan terleri silmiş ve "çok zor oldu
ama galiba yaşayacak" demiş.

GÜZEL SÖZLER
Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır (S.M. Power)
Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. (Çin atasözü)
Vicdani tertemizdi zira onu hiç kullanmamıştı. (Stanislaw lee)
Ölülerin çenesini bağlarlar, burada gördüklerini orada söylemesinler diye.
Düşmanlarınızı affedin bu bir büyüklüktür. Ama onları unutmak büyük bir aptallıktır. (J.f kennedy)

BUNLARI BĐ
BĐLĐYOR MUSUNUZ ?…




















Bir kilo limonda,bir kilo çilekten daha fazla şeker olduğunu
Timsahların renk körü olduğunu,
Sadece erkek kanaryaların öttüğünü,
Yarım kilo bal yapabilmek için arıların iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorunda olduklarını,
Venüs’ün saat yönünde dönen gezegen olduğunu,
En fazla asfaltlı yola sahip olan ülkenin Fransa olduğunu,
Sihirli sözcük olan ‘‘Adrakadabra’’nın ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için
söylendiğini,
Eyfel Kulesi’nin tepesine çıkabilmek için 1.792 basamak çıkmak gerektiğini,
Türkiye’nin kişi başına alkol tüketiminde dünya 3.’sü,sigara tüketiminde ise dünya 4.’sü olduğunu,
Đnsanın kendi dirseğini yalamasının imkansız olduğunu,
Đdrarın zifiri karanlıkta parladığını,
Đnsanların eğer şiddetli hapşırırlarsa kaburgalarını kırabileceklerini,
Domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını,
Dünya nüfusunun % 50’sinin hiç telefonla konuşmadığını,
1 saat boyunca kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaktaki bakteri sayısını % 700 arttırdığını,
Çakmağın kibritten önce bulunduğunu,
Parmak izleri gibi dil izlerinin de insana özel olduğunu,
Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların % 23’ünün makinelerin üzerine oturarak
kendi popolarının fotokopisini çekmek isteyen insanlardan kaynaklandığını,
Hindistan’da sokakta tuvaletini yapmanın yasal olduğunu,

TUVA TÜRKLERĐ
TÜRKLERĐ‘NĐ
‘NĐN MÜZĐĞĐ
MÜZĐĞĐ
Son zamanlarda bazı televizyon programlarında gösterilen Tuva Müzik Grubu’nun yapmış olduğu müzikler, tüm
dünyada ilgi gördü. Özellikle Avrupa ve Amerika’da Tuva müziğine ilgi duyan çok sayıda kişi var. Bu konuda ne
yazık ki biz yine geç kaldık. Öz değerlerimizi yine bizden önce Batı keşfetti ve sonra Türkiye’de de Tuva müziğine
olan ilgi artmaya başladı.Tuva Türkleri, bugün Moğolistan’ın kuzeyinde Rusya’ya bağlı bir özerk cumhuriyette
yaşıyorlar. Son nüfus sayımına göre, bugün Tuva Cumhuriyeti’nde 300.000′e yakın Tuva Türk’ü yaşıyor. Tuva
Türklerinin en güzel özelliği, ana yurdumuz çevresinde yaşayıp, binlerce yıldır geleneklerinden, kültürlerinden
kopmamış olmalarıdır. Uzun süre Çin’in ve Sovyet Rusya’sının işgali altında yaşayan Tuvalı soydaşlarımız,
binlerce yıl önceki Türk kültürünü ve inancını bugüne kadar yaşatmayı başarabilmişlerdir.Tuva Türklerinin
neredeyse tamamı Şamanist olduğu için, ezgilerinde ritmik ögeler hemen göze çarpıyor. Atalarımızın dinini
yaşatan Tuva Türkleri, bu inancın da etkisiyle farklı giyiniş biçimlerini benimsemişler. Yaşamlarında at, kurt ve
kartal gibi hayvanların, bizde olduğu gibi önemli bir yeri var. Türk dünyasının birçok bölgesinde ata önem verilir;
fakat Tuvalılar’da bu en üst düzeye çıkmış durumdadır. Çalgıların tepelerinde at figürleri vardır ve hatta bu
çalgıların telleri / yayları bile at kılından yapılmaktadır. Birçok müzikte atların yürüyüş tempolarına özgü sesleri
işitmek mümkündür. At üstünde doğup, at üstünde ölme düşüncesini yaşatırmışçasına, yaşamlarında bu
hayvanlara çok büyük yer ayırmış durumdalar. Bunun için Türk kültürüne, töresine, geleneklerine ait birçok ögeyi,
Tuva müziklerinde görebilmemiz mümkündür.

