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Sevgili Dostlarım;
Bu hafta mutat toplantımızı eşlerimizle yaptık ve 33. Kuruluş yılımızı beraberce kutladık.Çünkü biz bir
aileyiz,hem de büyük bir aile.Eşlerimizin ve Inner Wheel kulübü üyelerinin katkıları ile çok güzel bir Rotary
Hizmet Dönemi geçiriyoruz.Bize sağladıkları katkı gerçekten çok büyük.Ve siz üyelerimizin de katkı ve
kardeşlik duyguları yadsınamaz.Herkese çok teşekkür ediyorum.Ve bu vesile ile hepimizin yıldönümünü sevgi
ve saygıyla kutluyorum.

Nice Yıllara Edirne Rotary Kulübü
GDB.Akın TİRYAKİOĞLU dostumun hatırlatması doğrultusunda 10.Nisan da yapılacak Bölge Asamblemizde
her dönem olduğu gibi yüksek bir katılımla katılmamız 33 yıllık kulübümüze yakışacaktır sanıyorum.Bu konuda
Gelecek dönem Başkanımız Serhad CEYLAN’ a yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Gecemizin en mutlu olayı ise Rotary Ailemize bir katılımın daha olmasıydı.Bu güne kadar zaten Rotary’ye hiçte
uzak olmayan Reşat AYAN aramıza katılarak bizlere güç verdi.Bundan sonrada Edirne Rotary Kulübü’nün bir
üyesi olarak topluma hizmet yolunda çok daha güzel işler başarmamızda çok değerli katkıları olacaktır.
Reşat’a ve sevgili eşi Bahar Hanıma aramıza hoş geldiniz diyor,hizmet meşalesinin yollarını aydınlatmasını
diliyorum.
Ayrıca, her zaman saygıyla andığımız GDG Güneş CİRE’ nin sevgili eşi Semiha CİRE hanımefendiye nazik
kutlaması için buradan yürekten çok teşekkürlerimizi iletiyorum.
Son bir hatırlatmamda, pasaport cüzdanları 10 yıldan eski olan dostlarıma. Schengen Ülkeleri 05 Nisan
tarihinden itibaren prosedür değişikliği başlatıyorlar. Shengen vizesi alabilmek için pasaportun son 10 yıl
içerisinde olması gerekiyor.
İyi günler Dileklerimle..

Cengiz Benakman
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Doğum Günü
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VERİTABANCI SİMİTÇİ
Son bir yıldır öğle yemeklerini dışarıda yemek durumunda kaldığımızdan işyerinden iki ağabeyimle Tunalı Himi civarlarında yemeğimizi
yiyor ve öğleden sonrası için de Tunalı Pasajı karşısındaki köseden simit alıyoruz.Yaklaşık on-on beş gündür tezgahın başka birisi
tarafından işletildiğini fark etmiştim. Dün bu sefer simidi ben alacağım diyerek, tezgaha gittiğimde simitçi ortalıkta görünmüyordu. Ben
de her tezgahın başında simitçi
olmadığında, Türklerin yaptığı refleks ile tezgahın camini açacak ve parayı koyarak iki tane simit alacaktım. Öyle de yaptım tezgahın
sürgülü camini açtım 1 YTL' yi rafa koydum ve tam simitleri alacaktım ki, orada üstüne el yazısıyla bir şeyler yazılmış, müsvedde
kağıtları gördüm.Beni iyi tanıyanlar ne kadar meraklı olduğumu bilirler; "Yahu bu da nedir, ne yazmış bu adam acaba, bir bakayım,"
dedim:
8:10 - 2
8:15 - 1
8.21 - 1
8.22 - 2

Anlayacağınız bu listede öğleye kadar hangi dakikada kaç simit satıldığı yazıyordu.Sonra bu listenin altına 13:55 - 2 yazıp, ne
yazdığıma dikkat etsin diye 2'nin üstüne bir de yıldız koydum ve simitleri aldım.
Veritabanı tutmaya bayılırım. "Allahım adamdaki bilince bak, veritabanı tutuyor!" dedim. Ama emin değildim. Belki de belediye böyle bir
şeyler istemiştir falan... dedim.
Neyse uzatmayayım, bugün yine ayni simitçiye uğradım, bu sefer oradaydı.
Nasılsın, iyi misin, hoşbeşinden sonra" 13:55 simitlerini toplama ekledin mi?" diye sorunca:
"Abi sen miydin o?" diye gülümsemeye başladı.
"Neden böyle bir liste tutuyorsun?" diye sordum,"Belediye mi istiyor?"
"Yok abi, ben 15 gün önce aldım bu tezgahın işletmesini, henüz yabancısıyım müşterinin dedi.Bunları dakika dakika yazıyorum, hangi
saatlerde müşteri yığılıyorsa, ona göre sıcak simit getireceğim, o gün sabahın simidi akşama kaldı, utandım müşteriden" deyince
ellerine sarılıp öpmek geldi içimden.
Yaa iste böyle...
Ister CRM (Customer Related Management) deyin, ister PR (Public Relation), isterseniz de Market Research...
Ben simitçinin yaptığı işten kendime mesaj çıkarmazsam ölürdüm. Ne mi çıkardım?... Yoo, o kadar uzun boylu değil her şeyi de
yazacak değilim ya!... "Herkesin Mesajı Kendine..."
Artik her simit aldığımda aklıma VERITABANCI SIMITÇI gelecek. Zekâ, isine saygı,kâr arttırma bilinci...
Hepsinin sonucunda yaratılan gerçek katma değer ve farklılaşarak rakiplerinden ayrılma...
Bunları öğretmek için yıllarca insanları yüksek ücretli okullarda okutuyorlar. Sonuç: "veritabancı simitçinin" yanından bile geçemeyecek
olanlar, bakin her yerde yüksek maaşlar alıp, endam gösteriyorlar.
Haluk DURDU’nun katkısı ile
************************************************************

Bir Kaz Göndersem Yolar mısın?
Çok soğuk bir kış günü padişah, tebdil-i kıyafet gezmeye karar vermiş. Yanına baş vezirini alıp yola çıkmış.Bir dere
kenarında çalışan yaşlı bir adam görmüşler. Adam elindeki derileri suya sokup, döverek tabaklıyormuş. Padişah, ihtiyarı
selamlamış:
'Selamünaleyküm ey pir'i fani...'
'Aleykümselam ey serdar'ı cihan...'
Padişah sormuş:
'Altılarda ne yaptın?'
Altıya altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor...'
Padişah gene sormuş:
'Geceleri kalkmadın mı?'
'Kalktık... Lakin, ellere yaradı...'
Padişah gülmüş: 'Bir kaz göndersem yolar mısın?'
'Hem de ciyaklatmadan...'
Padişahla baş vezir adamın yanından ayrılıp yola koyulmuşlar. Padişah baş vezire dönmüş:
'Ne konuştuğumuzu anladın mı?'
'Hayır padişahım...'
Padişah sinirlenmiş: 'Bu akşama kadar ne konuştuğumuzu anlamazsan kelleni alırım.'
Korkuya kapılan baş vezir, padişahı saraya bıraktıktan sonra telaşla dere kenarına dönmüş. Bakmış adam hala orada
çalışıyor.
'Ne konuştunuz siz padişahla...'
Adam, baş veziri şöyle bir süzmüş: 'Kusura bakma. Bedava söyleyemem. Ver bir yüz altın söyleyeyim.'
Baş vezir, yüz altın vermiş.
'Sen padişahı, serdar-ı cihan, diye selamladın. Nereden anladın padişah olduğunu?'
'Ben dericiyim. Onun sırtındaki kürkü padişahtan başkası giyemezdi.'
Vezir kafasını kaşımış.
'Peki, altılara altı katmayınca, otuz ikiye yetmiyor ne demek?' Adam, bu soruya cevap vermek için de bir yüz altın daha
almış.
'Padişah, altı aylık yaz döneminde çalışmadın mı ki, kış günü çalışıyorsun, diye sordu. Ben de, yalnızca altı ay yaz değil,
altı ay da kış çalışmazsak, yemek bulamıyoruz dedim. (32 ise ağızdaki dişten kinaye, boğaz)'
Vezir bir soru daha sormuş...
'Geceleri kalkmadın mı ne demek?'
Adam bir yüz altın daha almış.
'Çocukların yok mu diye sordu. Var, ama hepsi kız. Evlendiler, başkasına yaradılar, dedim'
Vezir gene kafasını sallamış. 'Bir de kaz gönderirsem dedi, o ne demek?'
Adam gülmüş. 'Onu da sen bul...'

Frank
Adamın biri sokağa daha adımını atar atmaz boş bir taksi bulmayı başarmış. Taksiye bindiğinde şoför,
“mükemmel zamanlama, aynı Frank gibisin” demiş.
Yolcu “kim ?” diye sormuş.
Şoför; “Frank Feldman. O her şeyi tam zamanında yapan bir adamdı. Senin sokağa çıkar çıkmaz taksi buluvermen
gibi şeyleri Frank Feldman her seferinde başarırdı.”
Yolcu, “Bazen herkesin başının üzerinde şans bulutları dolaşır”.
Şoför; “Hayır, Frank Feldman’ın durumu o değil. O her açıdan süper bir adamdı. Katılsaydı teniste ‘grand-slam’i
kazanırdı. Golf profesyoneliydi. Bir opera baritonu gibi şarkı söyler, bir Broadway sanatçısı gibi dans ederdi. Piyano
çalışını duymalıydın. Muhteşem bir adamdı.”
Yolcu; “Kulağa gerçekten özel biriymiş gibi geliyor.”
Şoför; “ Dahası var... Hafızası bilgisayar gibiydi. Herkesin doğum gününü hatırlardı. Şarap hakkında her şeyi, onunla
ne ısmarlayacağını, hangi etin gittiğini bilirdi. Her şeyi tamir edebilirdi. Benim gibi değil. Ben bir sigorta
değiştirmeye kalksam bütün sokağın elektriği gider...”
Yolcu; “Vay be, önemli biri yani !”
Şoför; “ Frank her zaman en hızlı seyredilecek yolu bilir, tıkanıklıklara takılmaz. Benim gibi değil. Ben her zaman
trafikte takılırım. Frank hayatında tek bir hata yapmamıştır. Kadınlara nasıl davranılması gerektiğini, bir kadına
kendisini iyi hissettirmeyi bilir. Kadın haksız bile olsa, bir kere bile cevap vermezdi.Giyimine de her zaman özen
gösterirdi, ayakkabıları hep parlardı. Mükemmel bir insandı, tek bir hata bile yapmamıştır. Hiç kimse onunla
karşılaştırılamaz.”
Yolcu, “Muhteşem birine benziyor. Nasıl tanıştın onunla ?”
Şoför; “Frank’le aslında hiç tanışmadım. O öldü, ben onun kahrolası dul karısıyla evlendim !!!”
Mehmet SAVAŞ’ın katkısı ile

Temel ile İdris Fransa'ya geyik avına gitmiş. Av da av yani... Deniz uçağıyla bir krater gölüne inecekler,
dağlarda avlanacaklar sonra dönecekler... Şimdi onlara katılalım...
Pilot: Beyler göle indik, size iyi avlar. Bir hafta sonra tekrar bu göle sizi almak üzere iniyorum. Ancak şunu
peşin peşin söyleyeyim, adam başı bir geyik taşıma hakkınız var. Deniz uçağı daha fazlasını kaldırmıyor.
Bizimkiler: Tamam, biz zaten seri avı düşünüyor değiliz, asıl kafamız dağılsın diye buradayız.
Pilot: Harika, iyi avlar. Rastgele!
***
Bir hafta sonra deniz uçağı göle iner... Pilot bir bakar ki... Bizimkilerin yanında, adam başı iki geyik!
Pilot: Bravo da, adam başı tek geyik demiştik. Bu uçak, bu ağırlığı taşımaz.
Bizimkiler: Taşır taşır.
Pilot: Taşımaz.
Bizimkiler: Taşır taşır.
Pilot: Beyler bakın! Burası Avrupa Birliği, her şeyin bir kuralı var. Nizam var intizam var! Dört geyikle
binerseniz bu uçak havalanamaz.
Bizimkiler: Havalanır havalanır.
Pilot: Olmaz!
Bizimkiler: Geçen yılki pilot havalandı ama...
Pilot: Havalandı mı? Dört geyikle mi? Buradan mı?
Bizimkiler: Evet tastamam öyle. Geçen yılki pilot, dört geyikle havalandı!
Pilot: Madem o pilot yaptı, ben de yaparım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyor olacağım ama kanıma
girdiniz. Hadi yükleyin geyikleri, binin, bağlayın kemerlerinizi, kalkalım.
***
Pilot gazı verir... Deniz uçağı göl üzerinde süratlenir... Süratlenir... Kızaklar sudan kesilir ama uçak bir türlü
ağırlığı kaldırıp yükselemez... . Ve sonuçta burun üstü ormanın içine çakılır, bin parçaya ayrılır. Şans eseri
kimsenin burnu kanamadan herkes kurtulur. Ormanda, yarı baygın, paramparça olmuş uçağın yanında, bizim
avcılardan İdris kendine gelir, kafayı kaldırır... Temel de gözlerini açmıştır...
Gözlerini açan İdris sorar:
-Ula Temel , neredeyiz biz?
Bizimki şöyle bir etrafa bakar...
- Hemen hemen.... Geçen yıl düştüğümüz yerin 200 metre kadar gerisinde!

