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ÜYELERE DUYURUDUR
BA KANIN MEKTUBU

4. Asamblemizi Guvernörümüz Nuri ÖZGÜR,Guvernör Yard mc z Mehmet Sabri GÖRKEY in
kat
ile Rotary Evinde gerçekle tirdik.Guvernörümüzden ald
z övgüden ba ar bir asamble
gerçekle tirdi imizi san yorum.Asamble sonras nda ak am yeme inde tüm üyelerimizle güzel bir
ak am geçirdik.
Ak am beraberli imizde iki yeni üyemizin kulübe kat m töreni gerçekle tirildi.Guvernörümüz Nuri
Özgür yeni üyelerimiz Mehmet EREN ve Halil ALTU ’ un rozetlerini takt .Bu iki yeni üyemizin kat
ile kulübümüzün yeni bir heyecan ve yeni bir güç kazanaca ndan eminiz.
Yine bu gece iki de erli hem erimize Meslek Ödülü verebilme gururu ya ad k.Y llar
Edirne’ye
vermi ve Edirne’nin unutulmaya yüz tutmu bir sanat
Edirne kariyi tekrar canland rmas n yan
ra Yrd.Doç.Mehtap CÖMERT resim,duvar süslemecili i gibi konularda da oldukça uzman.Ayhan
TUNCA da y llar
Edirne’nin Tarihini ve Turizmini tan tmaya adad .Ç karmakta oldu u Yöre
Dergisinin yan nda be Kitap ile Edirne’ye katk lar oldu. ( 1 – Gazi Mustafa Kemal ve Edirne 2 – Edirneli lhan
KOMAN 3 – Mimar Sinan Edirne ve Selimiye 4 – Edirnede Tarih Kültür nanç Turu 5 – Sultan II. Beyaz t Edirne Külliyesi )

Bir Edirneli olarak her iki sanatç za en derin te ekkürlerimi tekrar sunuyorum.
Bizleri onurland ran bir di er organizasyonumuzda bu ak am saatlerinde Sosyal Hizmetler Çocuk
Esirgeme Kurumundan bir otobüs dolusu ö renciyi ö retmenleriyle,özellikle An tkabir ve Ankara
gezisi için yolcu edece imiz.
Bu arada e lerimizin organize etti i Karaa açta bulunan Yat okulda bulunan ö rencilere yönelik Bot
ve Mont kampanyas hafta sonunda ihtiyaç sahiplerine iletilerek bitirilecektir.E lerimize te ekkürlerimi
sunuyorum.
yi günler dileklerimle

Cengiz Benakman
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Önümüzdeki hafta toplant

:

Nuri – Rona ÖZGÜR
Mehmet – Aylin GÖRKEY
ur – Yasemin ÖZBEK
Nilgün ÖNDER
Mehtap CÖMERT
Ayhan - Zühal TUNCA
Utku – erife Tunca
Re at – Bahar AYAN

2420.Bölge Guvernörü
12.Grup Guvernör Yard mc
Mimarsinan Rotary Kulübü Ba kan
Edirne Inner Wheel Ba kan
Yar.Doç.
Ara rmac – yazar
Rehber
Adam
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ED RNE

KAVGA BÖYLE BA LADI
Kar ma dedim ki, "Do um gününde nereye gitmemizi istersin?"
Yüzünde keyiften eridi ini görmek beni ihya etti!.
"Uzun zamand r gitmedi imiz bir yer olsun !" dedi.
O zaman önerdim, "Mutfa a ne dersin?"
te kavga böyle ba lad ....
Cumartesi sabah , sakin- sakin giyindim, kahvalt
ettim, köpe i kap p sessizce garaja geçtim..
Kay araban n üzerine at p, göle do ru yola ç kt yd m ki, bakt m f rt na ç kt -ç kacak...,
garaja geri döndüm, radyoyu açt m, hava durumu, havan n gün boyu böyle gidece ini söylüyor....
Eve geri döndüm, yava ça soyunup, yata a süzüldüm..
Uyumakta olan kar n vücuduna arkadan sar p, arzu dolu, kula na f ldad m,
"D ar da hava berbat"...
10 y ll k sevgili kar m m ldand 'Salak kocam bu havada bal a gitti, inanabiliyor musun?'
Ve kavga böyle ba lad ...
Bir adamla bir kad n, bebekler gibi uyumakta. Sabah n üçünde, birden d ar dan bir gürültü geldi.
Kad n, panik içinde yataktan f rlay p adama do ru ba rd 'Aman Tanr m, Bu kocam galiba!'
Adam da yataktan f rlad , korku içinde ve ç plak, kendini camdan att , yere yap . Dikenli çal n aras ndan ko abildi ince h zl
arabas na ko tu; Birden ayd , geri dönüp yatak odas na girdi, ve kar na : "A s..tir!!! Senin kocan benim!!!' diye ba rd .
'Yok yaa ne kaçt n öyleyse?'
Ve kavga böyle ba lad .......
Kar ma 14.95.'e bir kasa Miller bira alal m, diyordum ki,
7.95'e bir kutu dondurma almas n m ?.
"Oysa bira ile bu gece, dondurmayla oldu undan daha çekici olurdun" demi bulundum.
Ve kavga ba lad ....
Kar mla yatakta "kim 500 milyon ister"i izliyorduk. .
Ona do ru dönüp dedim ki, "Sevi elim mi?" "Hay r," dedi.
Sonra ekledim, " son karar n m ?" Bana bakmad bile, sadece ekledi "Evet."
O zaman dedim ki, "Öyleyse kendime uygun birisini bulay m."
te kavga böyle ba lad !....
-"Hadi bana bir iltifat yap, buna ihtiyac m var!!.'
Kocan n cevab : "Gözlerin iyi görüyormu !!."
Ve kavga ba lad ......
Kar
restorana götürdüydüm.... Garson, her nas lsa, önce benim sipari i ald .
"Ben zgara bonfile alaca m, az-orta pi mi lütfen."
"Deli danadan korkmazm
z?" dedi,
"C k, dedim o kendi sipari ini kendi verir!."
Ve kavga böyle ba lad ...
Mezunlar yeme inde kar mla masaday z,
Yandaki masada, sarho , elindeki kadehi çevirip duran kad na bakakalm m.
Kar m sordu, - 'Onu tan yormusun? '
-'Evet,' dedim, 'Eski flörtüm. Duydum ki y llar önce ayr ld
zda içmeye ba lam , o zamandan beri kendisini ay k gören yokmu "
'Hadi can m!' dedi kar m, "amma uzun kutlam !!'
Ve kavga böyle ba lad ...
Emekli oldu umun ertesi, Sosyal Sigortalara gidip müracaat
yapay m dedim.
Masadaki memure, ya
teyit etmek için ehliyetimi istedi.
Ceplerimi kar rd m, cüzdan
evde b rakm m!.
Kad na dedim ki "Bir ko u eve gidip getirebilirim!". "-Yok can m", dedi kad n , " Gömle inizi aç n lütfen!"... Dü meleri açt mda,
rc k, k rla
gö üs
llar ma bak p, "bu k r renk, benim için kan t olarak yeterli!" dedi ve müracaat
ald .
Eve döndü ümde, sigortalarda ba ma geleni kar mla payla m.
"Pantolonunu da indireydin ke ke!" dedi "maluliyet de ba larlard belki!"
te kavga böyle ba lad ...
Oturmu TV de kanallar aras zaplarken, yan ma oturan kar m sordu:
-"Ne varm bakiim TV'de?"
'Toz.' dedim,
Ve kavga ba lad ...
Kar m, yakla makta olan y ldönümümüz için çakt rmadan ayak yap yordu ..
"Üç saniyede h zla 0 dan, 100 ye ç kabilen bir nesne istiyorum" dedi,
Bir baskül ald m ona!.
te kavga böyle ba lad ...

ANNE K MD R / NED R..?
Bir erkek çocu un kaleminden ç km , tam bir tarif
Anne, dünyada kar k beklemeden börek yapan tek insand r.
Kar ks z sevginin ete kemi e bürünmü halidir..!
Ne kadar üzsen de 10 dakika sonra seni affeden zarif bir memeli türüdür,
Ya bile olsa tiksinmeden saç ok ayan, kuca na yat ran, öpüp koklayan tek varl kt r,
Mele in süt verebilenidir.
'Yaras n' diye muhallebinin içine ci er katarak, çocu una yediren manyakl k derecesinde yarat
r.
Yemek yemeyen çocu un dikkatini çekmek için elindeki tencere ve tavalarla maymunluk yapabilen ki idir.
Kafay çocuklar yla bozmu , göbek ba kopsa da, yürek ba asla kopmayan, sevgi dolu fedakâr insan
di isidir.
Bula k, ütü, vb. yaparken bile otomatik olarak çene çalan, kendi kendine konu an, 'kad n d rd ' denen
mereti erkeklere daha küçükten belletendir.
Yemek uzman , düzen insan r.
Yavrular yol taraf ndan de il, kald m taraf ndan yürütendir.
Dizi dizi incidir, lak! in gerekti inde, laf sokma dal nda da birincidir..!
Sevgiliden ayr lma haberi verildi inde, 'amaaan ben sana daha güzelini bulurum' diyebilen
komik bir karakterdir...
'O lum arad m yoktun. Ben de mesaj atay m dedim sana. Gelince ara beni emi aslan evlad m.
Kara börülcem benim, öptüm annen' eklinde mesajlar atabilen, teknolojiyi srarla reddeden,
kabullenemeyen, kafas na göre yorumlayan bili im dü man r...
AMA ...
AMA dünyan n en güzel kuca na sahip, en güzel kokan, harikulade bir varl kt r.
Olmad k yerlerde 'iyi ki do urmu um ulen seni' diyen, benim hat ma benimle örne in ‘five cents’ bile
dinleyen bir sab r a ac r.
Evlatlar asla ay rmayan, ayn zamanda birbirinden koruyan güç abidesidir.
Evde bir yere uzand
z an, orada temizlik yapaca tutan, temizlik konusunda kay kopard ndan,
temizlikçi gelecek diye evi temizleyen, balans ayar kaçm , sevimli, tatl , güzel bir temizlik manya
r...
Mutfakta ya ayan, evde herkesi idare eden bir tür tatl canl r...
Evrendeki tüm sevgilerin güçlerini birle tirdi i sulu göz abidesi bir yarat kt r..!
lunun damat - k
n gelin oldu unu görünce, çocu u mezun olunca, çocu u gol at nca, çocu u hasta
olunca, çocu u askere gidince, çocu u harçl klar ndan 5 dolar biriktirdi diye, dolar yükselince, velhas l buna
benzer bir sürü eye an nda a layabilen, bu mesaj okurken bile duygulan p - gözleri dolabilen, a lama! ya
meyilli bir yap olan duygu p nar r.
Çoook uzakta dursa da yak n hissedilen, çok yak nda dahi olsa can hep istenen, asla vazgeçilmeyen,
dizinin dibinde olmak istenen, evlatlar n varl
, varl na arma an edebilece i,
slak - kuru ama heeeep duygulu tek kad n modelidir

YÖNTEMD R ÖNEML OLAN:
ki arkada , hararetle tart yormu . Tart klar konu, sigara içerken ncil okunup okunmayaca imi ...
Sonuç alamay nca hikaye bu ya, Papa'ya sormaya karar vermi ler. Papa'n n yan na gidip s rayla
sorular sormu lar. Biri olumsuz cevap al rken di eri, izin almay ba arm .
zin alamayan n sordu u soru:
- Papa hazretleri, ncil okurken can m sigara içmek istiyor, içebilir miyim?
- O lum, ncil okunurken Tanr yla ilgilenmen laz m. O s rada dikkatinin da lmamas laz m. O yüzden ncil
okurken
sigara içilmez.
zin alan n sordu u soru :
- Papa hazretleri, sigara içerken can m ncil okumak istiyor, okuyabilir miyim?
- O lum, her nerede ve ne ko ulda olursan ol, ncil okuma iste i duyarsan okuyabilirsin.
KISSADAN H SSE:
1) Esas olan; ald n cevap de il, sordu un sorudur.
2) Beceri; almak istedi in yan alabilece in soruyu sorabilmektir.
Gür KARASU ‘nun katk

ile

TÜRK YÖNET M FELSEFES
Türk ve Japon irketleri aras nda bir kürek yar düzenlenmesine karar verildi. Her iki tak mda,
performanslar n en üst düzeyine varabilmek için uzun ve zorlu bir haz rl k döneminden geçti. Büyük gün geldi ve
iki tak mda, kendini haz r hissediyordu. Japonlar yar bir kilometre farkla kazand lar...
Yar sonras Türk tak
çok sars lm
.Türk irket yönetimi yar n aç k farkla kaybedilmesinin nedeninin
bulunmas na karar verdi. Yap lan ara rmalar, analizler ve uzun çal malar sonucu hata bulundu ve çözüm
önerisi getirildi.
Japonlar n tak nda 8 ki i kürek çekiyor, 1 ki i dümencilik yap yordu.
Türk Tak nda ise 1 ki i kürek çekiyor, 8 ki i dümeni kullan yordu.
9 ki ilik Türk tak
Japonlarla bir yar yapmak üzere yeniden yap land .
Yeni yap lanma ekli öyleydi;
- 4 dümen müdürü,
- 3 bölgesel dümen müdürü,
- Kürek çekmekle görevli ki inin performans ndan sorumlu 1 Dümen yöneticisi,
- ve 1 kürek çekme eleman .
kinci yar Japonlar iki kilometre arayla kazand lar. Tepesi atan Türk irketi yönetim kurulu hemen harekete
geçti. Yar n kaybedilmesinden sorumlu tutulan kürekçi kovuldu ve müdürlere sorunun çözümüne olan
katk lar ndan dolay ikramiye verildi
Halil ALTU un katk

ile

[[[[[[[[[[[[[[[OOOOO]]]]]]]]]]]]]]]]

Sözüm meclisten d ar ..!
in gözlerinin güzel oldu u do ru,pekala mühendisli ini duymu muydunuz. Her ne kadar insano lu türlü
ak ls zl klar e eklikle nitelendirse de en güzel gözlere sahip bu sevimli hayvan, yerine göre ço u insandan daha
ak ll r...
ek, iyi bir yol mühendisidir: Yoku lar en fazla yüzde yedi e imle ve k sa mesafelerde virajlar alarak ç kar.
Dediklerinde. ..ben de inanmam ve nivelman yapt rm m (topo rafik aletle ölçüm). Sonuç
rt yd :%7.
Hani bu konuda ço umuzun bildi i me hur bir Kayseri f kras vard r:
1950'li y llarda Amerikal mühendisler gelmi Türkiye'ye. Bir k m imar çal malar na rehberlik ediyorlarm . O
zamanlarda yol güzergâh belirleyecek alet yok, eleman yok.Naf 'a mühendisleri e
i yoku a sürüyorlar,
arkas ndan, elemanlar eritmetre çekiyor ve e
in ayak izlerine kaz k çak p istikamet belirliyorlarm .
Bunu gören Amerikal mühendis, prati i kavrayamam ve sormu :
- Ne yap yorlar böyle?
- Rampada yolun güzergâh belirliyorlar.
- Anlayamad m?
- E ek %7 e imin üstüne ç kmaz, biz de e
in izinde kaz k çak p rampada yol güzergâh belirliyoruz.
Deyince Amerikal kat larak gülmeye ba lam . Yat nca da sormu :
- Peki, e ek bulamay nca ne yap yorsunuz?
Kayserili bozgun... cevap vermi :
- Amerika'dan mühendis getirtiyoruz.
ek iyi bir k lavuzdur: Gitti i bir yolu hiç unutmaz ve o yoldan
amaz.Bu nedenle deve veya kat r kervanlar
önüne daha önce bu yoldan gitmi bir e
i k lavuz olarak koyarlarm .

n

Evet, e ek ak ll r.... dü tü ü çamura bir daha, asla dü mez.
"E ek bir defa çamura dü er!" Deyimi bundand r.
Reyhan TÜRKSOY’un katk

ile
{{{{{{{{{{OOOOO}}}}}}}}}}}

Dün ak am otururken kar ma dedim ki:
-Ot gibi ya amay katiyen istemem. ayet bir gün makinelere ve bir
eden s zacak olan
bilmem ne s
na ba ml olacak olursam,lütfen hiç tereddüt etme,hemen fi i çek, olur mu?
Kar m yerinden kalkt .
Laptopumu fi ten çekti, arab
çiçeklerden birinin saks na döktü ve ç p gitti.
errefsiz!

