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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU

Y

arıyıl Değerlendirme Toplantımız 9.Ocak.2010 Cumartesi günü yapılacak. Bu toplantıya eşimle katılarak
dönemimizin ilk altı ayı içinde kulüp olarak yaptığımız faaliyetleri beş dakikalık bir power point sunum dosyası
ile bölge kulüplerine sunacağız.
Bu arada kulüplerden kendi adaylarında ısrar talebi gelmez ise 2012 – 2013 Dönemi için Kadıköy Rotary
kulübü Geçmiş Dönem başkanı Rtn. Sait Azmi FEYZİOĞLUNUN nun Guvernör adaylığı kesinleşecektir.
Geçtiğimiz cumartesi günü önce Bulgaristan Svilengrad şehrinin şarap festivaline katıldık.Daha sonra Haskovo
ve Dimitovgrad şehrine geçtik. Gecesinde ise Haskovo ve Dimitrovgrad Rotary Kulüplerinin ortaklaşa
düzenledikleri yeni yılı karşılama gecesine katıldık.Bizim gibi Yunanistan Alexendroupolis Rotary Kulübünden
de bir gurup bu geceye katıldı.Oldukça samimi ve eğlendirici bir havada geçen toplantıya katılarak beni yalnız
bırakmayan (Ali ES – Faruk ETKER – Hasan ALTUNTAŞ – Muzaffer MEMİŞ – Recayi ARAN – Tamer BORAL ) dostlarıma
teşekkür ediyorum.
2009 yılının son toplantısını 29 Aralık Salı günü,son iki dönemdir yaptığımız gibi yine eşlerimizle yeni yılı
karşılama toplantısı şeklinde Rotary Evinde yapacağız.Toplantımızı saat 20.oo başlatacağız.Aynı gün olağan
genel kurul toplantımızı yapmak için son gün olduğundan saat 18.30 da tüm üyelerimizi toplantıya bekliyorum.
İyi günler Dileklerimle..
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KUTLARIZ……..

New York'tan Los Angeles'e giden uçakta cingöz bir avukat ile sarisin aptal görünüşlü bir hanım yan yana oturuyorlar. Avukat hem
hanımla yakınlaşmak hem de hoşça vakit geçirmek için bir oyun teklif ediyor. Kabul görünce oyunu anlatıyor:
- Size bir soru soracağım, cevabı bilemezseniz bana 5 dolar
vereceksiniz,sonra siz soracaksınız bilemezsem ben size 50 dolar vereceğim.
Ve ilk soruyu soruyor:- Ay ile dünya arasındaki uzaklık ne kadardır?Kadın tek söz söylemeden çantasından 5 dolar çıkarıp adama
uzatmış.Soru sorma sırası
sarışına gelmiş:
- Tepeye 3 ayakla tırmanıp 4 ayakla aşağı inen şey nedir?Adam dakikalarca düşünmüş... Yanıtı bulamamış... Cüzdanından 50 dolar
çıkarıp kadına uzatmış.Kadın parayı kibarca alıp çantasına koyarken avukat merakla sormuş:
-Cevap ne?
-Kadın tek kelime etmeden çantasını açmış ve 5 dolar çıkarıp adama uzatmış._
Önümüzdeki hafta toplantımız: 29.Aralık.2009 Salı Saat 20.00 de Rotary Evinde ( EŞLİ OLARAK YAPILACAKTIR )
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"Picasso, 90'ında nefis eserler
veriyordu...
Goethe 'Dr. Faustus'u 80'inden
sonra kaleme aldı...
Verdi, 'Otello' yu 73 yaşında,
'Falstaff'ı 80 yaşında bitirdi...
Sofokles'in 'Kral Oedipus'u 80
yaşın eseridir.
Mikelanj, 80'li yaşlarında hâlâ
yaratıyordu...
İngiliz düşünürü Thomas Hobbes,
90'ını geçtikten sonra bile yazdı...''

Elbet hepimiz bu isimler gibi olamayız... ama ABD'li ünlü komedyen George Carlin 'in tavsiyelerinden
yararlanabiliriz:
1. ''Zorunlu olmayan sayıları çöpe atın: yaş, kilo, boy.
Doktorunuz düşünsün onları. Bunun için ücret alıyor sizden.
2. Sadece neşeli arkadaşlarınız olsun.
Suratsızlar, negatifler sizi aşağı çeker.
3. Öğrenmeyi sürdürün: Bilgisayar, el sanatları, bahçecilik, ne olursa.
Beyniniz âtıl kalmasın. Âtıl kafa, iblisin tezgâhıdır.
İblisin adı da, alzheimer'dır.
4. Küçük şeylerden zevk almaya bakın.
5. Sık sık, uzun uzun, vargücünüzle gülün. Soluksuz kalıncaya kadar gülün.
6. Gözyaşları olacaktır. Katlanın, yas tutun, başka yaşantılara geçin.
7. Sevdiklerinizle doldurun çevrenizi, aile, kedi, köpek, kuş, balık,
yadigârlar, müzik, bitkiler, hobiler, ne olursa.
Eviniz sığınağınızdır. Tadını çıkartın.
8. Sağlığınızın kıymetini bilin. İyiyse üstüne titreyin.
Bozuksa düzeltin.
Siz kendiniz düzeltemiyorsanız yardım sağlayın.
9. Vicdan azabından uzak durun.
Çarşı pazarda gezin, komşu illerde dış ülkelerde dolaşın,
ama sakın suçluluk, pişmanlık duygusuna yönelmeyin.
10. Sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi söyleyin, hissettirin her fırsatta.''
''Ve hiç unutmayın ki yaşam,
aldığımız soluklarla değil,
soluk kesen anlarla ölçülür''
Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

TEMELİN KARISI DOMUZ GRİBİNE YAKALANMIŞ.ARADAN GEÇEN ZAMAN İÇİNDE KARISI
HASTALIKTAN KURTULMUŞ..
GEÇMİŞ OLSUN ZIYARETİNE GELEN TURSUN TEMEL'E 'KARİN NASİL OLDİ TEMEL, TEMAMEN
İYİLEŞTI Mİ?' DİYE SORMUŞ..
TEMEL KAFASINI İKİ YANA SALLAYARAK CEVAP VERMİŞ:
"GRİP GEÇTU DA,DOMUZLUK DEVAM EDEYİİİY.."

AŞAĞIDAKİ YAZIYI BİR ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ, OKULUNUN DUVAR GAZETESİNE YAZMIŞ.

İNANILMAZ GÜZEL VE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI.
Bu ülkede yasayan her insanin bağımsızlığını ve demokrasisini borçlu olduğu insan:
ATATÜRK...
Gençliğinde kot pantolon giyememiş. Sevgilisinin elinden tutup hasılat rekorları kiran bir sinema
filmine gidememiş...
Padişah ona Trablusgarp Cephesi'nde görev verdiğinde, lüks uçak şirketinin, first class koltuğunda viskisini
yudumlayarak görev yerine gidememiş...
Halkına bağımsızlık fikrini anlatabilmek için kortej esliğinde Mercedes'lerle gezememiş Anadolu'yu...
Kurtuluş hareketini başlatmak için 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basan ayağında spor ayakkabısı ya da kovboy
çizmesi yokmuş...
Kazandığı her savaştan sonra savaş sahasına fırlayıp moral veren mini etekli ponpon kızlar da yokmuş...
Tarih kitaplarına bakılırsa, Yunanlıları İzmir'den denize döktükten sonra timsah yürüyüşü de yapmamışlar...
Ülkesinde yapacağı devrimleri, unutmamak için not alacağı bir cep bilgisayarı olmadığı gibi, kendisine
suikast girişiminde bulunacakları da cep telefonundan öğrenememiş!
Atatürk için üzülüyorum. Dağ gibi adam, bir radyo programına faks çekemeden, İsmet Pasa için Safiye
Ayla'dan bir istek parçası isteyemeden gitti ..
Lozan Zaferi'nden sonra veya Cumhuriyet'in ilanından sonra arabaya atlayıp sabahlara kadar korna çalıp,
elinde bayraklarla sokaklarda tur atamadı.
Evinin balkonuna çıkıp, bir şarjör mermiyi havaya sıkamadı.
Atatürk'e acıyorum...
Sen kalk, dört kadınla evlenebileceğin bir dönemde dünyaya gel, sonra değerini bilmeyip tek kadınla evlilik
sistemini getir. Aaaah ah...
Çılgın diskolara gitmek, sabahlara kadar içip, içip rock yapmak, babasının mersedesini alıp söyle bir Emirgan
turu çekmek dururken...
Bunları yapmadı Atatürk...
Keyif çatmadı...
Tüm hayatini ülkesinin kurtuluşuna ve uygarlaşmasına harcadı...
İŞTE ONUN İÇİN BÜYÜK ADAMDI ATATÜRK HER FIRSAT ELİNDE VARDI. O İSE SADECE
BU MİLLETİN BAĞIMSIZLIGINI İSTEDİ.
NEDEN SAFRANBOLU'DA BİNLERCE KÖPEK YETİŞTİRİLDİ?
Osmanlı döneminde deri tekeli vardı… Safranbolu.
Safranbolu da tabaklanmayan deriyi satanlardan, o dönemin tüccarları alış veriş yapmazlardı.
O dönem çok para kazanan
Safranbolu'lu iş adamları Köşkler, konaklar ve 99 odalı evler yaptırmış, bazı evlerin içine çeşme dahi getirilmiştir…
Safranbolu'da taze köpek dışkısı için tabakhanelerde yaygın olarak binlerce köpek beslenirmiş. Ham deri, kıllardan, yağ
ve et tabakalarından mekanik olarak temizlendikten sonra
kimyasal olarak işlendiği "sama" safhasında, taze köpek dışkısı enzimlerine ihtiyaç duyulduğundan, tabakhanelerin
olduğu yerleşim yerlerinde çoluk çocuk ellerinde teneke maşrapalar, köpek dışkısı toplarlar, "sama" işlemi ancak
dumanı tüten taze dışkı ile yapılabildiğinden koşa koşa tabakhanelere yetiştirirlermiş.
Hayvanların derilerinin işlendiği atölyeler köpek dışkısı için yanar tutuşurlarmış. Çünkü bir tek taze köpek bokunda
bekletilen deri yumuşacık, kıl köklerinden arınmış, gözenekleri açık, ince, homojen... yani kaliteli olabilirmiş. Bu nedenle
köpek çiftlikleri kurulmuş… Binlerce köpek beslenmiş, üretilmiş ve hatta köpeğin dışkısını sıcak ve kurumadan
yetiştirmek için sistemli bir iş örgütlenmesi kurulmuştur.
Bugün bu tür dericilik tamamen ölmüş olup, yapay olarak yani kimyasallarla da aynı sonuç elde edilmeye başlanınca
köpeklerin de, dışkı toplayıcıların da pabucu dama atılıvermiş.
"Tabakhaneye bok yetiştirmek" de yeni kuşakların nereden geldiğini bilmediği, merak ettiğini de sanmadığım bir deyiş
olarak
-belki de içinde bok kelimesi geçtiğinden- günümüze kadar gelebilmiş.
Safranbolu'da deriyi işleyip kullanılabilir hale getiren meslek erbabına; "Dabbak mısın; it bokuna muhtaçsın" denirmiş…
Taner SERİM’in katkılarıyla

"beyin kullanma kılavuzu"
Mümin Sekman'ın hazırladığı "Bu hafta beynine iyi bak!" adlı "beyin kullanma kılavuzu" kitapçığından
birkaç alıntı:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beyin açık havada ve ayaktayken daha iyi çalışır. Önemli kararlarınızı açık havada yürürken alın.
Beyin örneklerle akıl yürütür. Kararsız kaldığınız bir durumda "Atatürk benim yerimde olsaydı ne
yapardı?" diye düşünün.
Yabancı bir dil öğrenme ve ezber beyni güçlendirir. Her gün birkaç yeni kelime öğrenin ve kullanın.
Zihinsel jimnastik yapın. Bunun için başta Sudoku olmak üzere bulmaca ve satranç gibi oyunları
kullanabilirsiniz.
Zihinsel rutinlerinizi kırın. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer alinizde taşıyın, evinize
başka bir yoldan gidin.
Zihinsel zevklerinizi zenginleştirmek için her gün mutlaka iyi bir özdeyiş kitabından, birkaç cümle
okuyun. Güzel bir resme bakın. Sevdiğiniz bir müziği gözleri kapalı dinleyin.
Bir konu hakkında düşünürken, nasıl düşündüğünüzü de gözlemleyin. Düşünmek üzerine düşünmek,
düşünce kalitesini artırır.
İyi bir uyku kaliteli bir beynin temelidir. 24 saati geçen uykusuzluk sarhoşluğa benzer bir şekilde
beyin fonksiyonlarını etkilemektedir.
Bol ve temiz "birinci el" oksijen beyin için çok önemlidir. Beyin vücuda alınan oksijenin dörtte birini
tek başına tüketir.
Farklı düşünme tarzları beyni geliştirir. Çocuklar ve hayvanlarla daha fazla vakit geçirin. Sizden farklı
düşünen insanlarla konuşun.
Kullanılmayan organ körelir. Sürekli TV seyrederek beyninizi düşük viteste çalıştırmayın. Beyninizin
sınırlarını zorlamayan etkinlikler, beyninizi geliştirmez.
Beyin diyeti yapın. Beynimiz "garbage in garbage out" ilkesine göre çalışır. Yani beninize çöp girerse,
beyninizden çöp çıkar. Beyninizi neyle beslediğinize, midenizi neyle beslediğiniz kadar dikkat edin.
Kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda onu çoğaltırsınız. Günde aklımızdan 60 bin ile 80 bin
arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkında?
Beynimiz kendisinin nasıl çalıştığı hakkındaki bilgi ve inançlarına göre çalışır. Beynin çalışması
hakkında yanlış bilgilere sahip olduğumuzda, beynimiz de yanlış çalışır.
Başarı beyinde başlar. İnsan "kafadan" kaybeder! Bu hafta "beyin haftası." Aklımızı "başımıza"
toplama haftası! Bu hafta kafanızı nasıl daha iyi çalıştırabileceğiniz üzerine daha fazla kafa yorun:)

İrfan ERETEN’in katkısı ile

ÇEKİRDEK
Dünyaya 10 yılda bir çok yağmur yağıyormuş.
Bu yıl 10 yıllık periyottaymışız.
Bu nedenle yediğiniz ; kaysı ,şeftali , kiraz, vişne, erik vb. çekirdeklerini lütfen çöpe atmayın
ve herhangi bir yerde toprağın 10 cm altına gömün ve üzerine bir bardak su
dökün. dikilen bu meyvelerin en az yarısı yeşerip ağaç olurmuş.
Ekonomik yoldan ülkemizi yeşillendirmek için dikebildiğimiz kadar meyve çekirdeği
gömelim.
Bence de en büyük israflardan birisi meyve çekirdeklerinin çöpe atılması, ülkemiz adına
küçümsenemeyecek büyük bir servet...
Bu uygulamayı TEMA da yaptı,teşvik ediyor.Doğaya yardım etmek, gelecekte etrafımızı saracak
beton ve gökdelenlerden alamayacağımız oksijeni karşılamak için bile bu çekirdeklerden çıkacak
ağaçlara ihtiyacımız olacak
Turgut BETİN’in katkısı ile

