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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM;

Geçtiğimiz hafta sonu eşim Tülay’la birlikte Guvernör yardımcımız Güray ERTEM ve eşi Dilek
Hanım’ın misafiri olduk.Cumartesi günü yapılan toplantıya diğer 9.grup kulüp başkanları da eşleriyle
birlikte katıldılar.Bu dönemde birlikte yapacağımız projeler hakkında konuştuk.Bizim
gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Beyazıt Külliyesi Kulaklıkla Tanıtım Sistemi ve Mikro kredi Projesi
öne çıkan projeler arasındaydı.Çok güzel bir ortamda önümüzdeki dönemle ilgili düşüncelerimizi
paylaştık.Misafirperverliklerinden dolayı sevgili guvernör yardımcımıza teşekkürlerimi sunuyorum
7 Ağustos tarihinde yapılacak olan Balkan Yıldızlar Atletizm Şampiyonası ile ilgili olarak
hazırlıklarımız tamamlanmak üzere.Bu konuda Sevgili Reşat AYAN dostumuz ekibiyle birlikte
bizlere çok yardımcı oluyor.Gerçekten güzel şeyleri ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz.Sizlerden
ricam lütfen 7 Ağustos’u bir kenara not edin ve o gün ailelerimizle birlikte Milli Takımımızı birlikte
destekleyelim.Ne kadar çok katılım sağlarsak Milli Takım sporcularımız da bizden o kadar çok güç
alacaklardır.
Polio’nun (Çocuk Felci) tamamen ortadan kaldırılması için ilk 1000 Dolarlık bağışımız
toplanmış bulunuyor.Sevgili Demirkan ÇAĞLAYAN dostumuz bu konuda büyük bir katkı
sağladı.Kendisi bu yıl ilk Paull Harris Rozetini kazanan üyemiz olacak.Yıl sonuna kadar en az 2 tane
daha hedefimiz içerisinde.
Almanya-Lörrach Üniversitesi Rektörü ve Lörrach Rotary Kulübü Başkanı Prof.Martin’den bir
davet aldım.Bizimle ortak projeler yapmak istediklerini belirtiyorlar.Ağustos ayı içerisinde büyük
ihtimalle Almanya’ya gideceğim.Edirne ve Lörrach için hep birlikte güzel projeler yapabileceğimizi
düşünüyorum.
İşte böyle sevgili dostlarım zaman hızla akıp gidiyor.Rotary’nin güzelliklerini her yıl olduğu gibi
sizlerle birlikte bu yıl da hep birlikte yaşıyoruz.Güzel günler geçirmeniz dileğiyle.
Güzel günler geçirmeniz dileğiyle….
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SATIŞ ELAMANI DEDİĞİN İŞTE BÖYLE OLUR
Ateşli bir köy çocuğu şehrin en büyük marketinde işe başvurur.Dünyanın bu en büyük alışveriş merkezinde
her şey ama her şey satılmaktadır.Patron sorar.
Patron:
-''Daha önce hiç satıcılık yaptın mı?''
Köy Çocuğu:
-''Evet köyümde bu işi yaptım.''
Patronun gözü çocuğu tutar.
Patron:
-''İyi,yarın işe başlıyorsun.''
Ertesi gün akşam olur ve patron çocuğu karşısına alır.
Patron:
-''Evet,bugün kaç kişiye satış yaptın?''
Köy Çocuğu:
-''Bir ''
Patron:
-''Ne,bir mi? Diğerleri 20-30 satış yaptılar,Nasıl bir? Kaç dolar tuttu peki?''
Köy Çocuğu:

-''320.334 USD Doları''
Patron şaşırır ve sorar.
Patron:
-''Nasıl becerdin bunu?''
Köy Çocuğu:
-''Adama başta küçük boy bir olta sonra orta boy ve daha sonra da büyük boy bir olta sattım.Sonra da nerede
balık tutacağını sordum.Kıyıda deyince bir tekneye ihtiyacı olduğunu söyledim.Tekne bölümüne indik ve çift
motorlu,yelkenli,lüks bir yat sattım.Vosvosuyla bunu çekemeyecegini söyleyince son model 4×4 bir jeep
sattım.''
Patron kendinden geçer.
Patron:
-''Ne diyorsun,bütün bunları bir küçük olta almaya gelen adama mı sattın ?''
Köy çocuğu cevap verir.
Köy Çocuğu:
-''Yoo aslında karısı için bir tane orkid almaya gelmişti.Ben de ona beyfendi hafta sonun mahvolmuş,sen en
iyisi balığa git dedim.''

KADINLAR AKILLIMIDIR?
Kadın ın biri bir gün golf oynarken topu ormana kaçmış.Topunu aramaya koyulmuş ve tuzağa yakalanmış bir kurbağa
görmüş.Kurbağa ona
"Beni bu tuzaktan kurtarırsan, sana üç dilek hakkı tanıyacağım," demiş.
Kadın onu kurtarm ış,
kurbağa da "Teşekkür ederim ama sana dileklerinle ilgili bir koşulu söylemeyi unuttum.
Ne dilersen dile kocan 10 kat iyisine ya da fazlasına sahip olacak," demiş.
Kadın "Tamam," demiş. İlk dilek olarak dünyanın en güzel kadını olmak istemiş.
Kurbağa onu uyarmış:
"Bu dilek, senin kocanı da dünyanın en yakışıklı adamı yapacak ve kad ınlar onun başına üşüşecek."
Kadın: "Bu önemli değil çünkü ben en güzel kad ın olacağım, onun gözü benden başkasın ı görmeyecek."
Ve dünyadaki en güzel kadın olmuş.

İkinci dilek olarak dünyadaki en zengin kadın olmak istemiş.Kurbağa onu uyarmış:
"Bu kocanı dünyadaki en zengin adam yapacak, senden de on kat daha zengin olacak."
Kadın: "Bu da önemli değ il çünkü benim olan onun, onun olan da benimdir."
Ve dünyadaki en zengin kadın oluvermiş.
Kurbağa üçüncü dileğini sorduğunda kad ın ;
"Hafif bir kalp krizi geçirmek istiyorum," demiş.
Bu öyküden çıkarılacak ders : Kad ınlar akıllıd ır.

Tavşanın doktora tezi
Bir Tavşan önüne bir daktilo almış, tak tuk tak tuk birşeyler yazıyor.
Oradan geçen bir Tilki:
- Hey Tavşan, ne yazıyorsun?
- Doktora tezimi yazıyorum.
- Ha öyle mi, çok güzel, ne hakkında?

- Tavşanların Tilkileri nasıl yedikleri hakkında.
- Yok canım, olur mu öyle şey, hiç Tavşanlar Tilki yerler mi?
- Olur canım, gel istersen, sana ispat edeyim.
Beraberce Tavşanın yuvasına girerler. Biraz sonra Tavşan tek başına çıkar ve yine daktilosunun başına geçer, tak tuk
birşeyler yazmaya devam eder.
Daha sonra oradan geçen bir Kurt, Tavşanı görür.
- Hey Tavşan, ne yazıyorsun?
- Doktora tezimi.
- Ne hakkında?
- Tavşanların Kurtları yemesi hakkında.
- Yayınlamayı düşünmüyorsun herhalde, buna kim inanır?
- Gel istersen göstereyim...
Yine beraberce yuvaya girerler. Tavşan biraz sonra tek başına dışarı çıkar.
Tavşanın yuvasını merak mı ettiniz? Manzara şudur:
Bir köşede Tilkinin kemikleri... Bir köşede Kurdun kemikleri... Diğer köşede ise bir Aslan, kürdanla dişlerini
temizliyor!
ANAFiKiR VE SONUÇ:
Doktora tezi yapmak için tezin önemi yoktur.
konununda önemi yoktur ( Önemli olan, tezin danışmanıdır )

TERCİH YAPARKEN DİKKAT
SORU 1
Bir kadın tanıyorsunuz ve hamile. Sekiz çocuk sahibi, üçü sağır, ikisi kör,
Biri geri zekalı ve kadın da frengili.
Bu kadına kürtaj önerir miydiniz?
SORU 2
Yeni bir lider seçme zamanı ve öyle bir an geliyor ki lideri sizin Oyunuz
Tayin edecek. Üç aday var ve adaylarla ilgili gerçekler de şunlar:
Kimi tercih edersiniz?
Aday A
Düzenbaz politikacılarla işbirliği yapar, falcılara danışır. İki metresi vardır. Sigaralarını uç uca ekler ve
günde 8 ila 10 martini içer
Aday B
İki defa işten kovulmuş, öğlene kadar uyur. Kolejdeyken afyon içicisi
Ve Her akşam 1 litreden fazla viski içer.
Aday C
Gözde bir savaş kahramanı. Vejeterjen, sigara içmez, nadiren bir bira içer
Ve karısını Asla aldatmamıştır.
Bu adaylardan hangisini tercih ederdiniz?

Önce karar verin,
Ama cevaplara bakmayın...
Sonra arka sayfada cevaplara bir bakın

CEVAPLAR

(3. Sayfadaki TERCİH YAPARKEN DİKKAT )

Aday A ..............................Franklin Roosevelt
Aday B ..............................Winston Churchill
Aday C ..............................Adolf Hitler
Bu arada ilk sorudaki kadına kürtaj yaptıysanız Beethoven'i öldürdünüz.....
İlginç değil MI?
Birisi için hüküm vermeden önce çok iyi düşünün.
Yeni bir şeyi denemekten asla çekinmeyin...
Aklınızdan çıkarmayın...
Amatörler Nuh'un gemisini
Profesyoneller Titaniği inşa ettiler ...
Fuat ERÇETİN’in katkısı ile

Bir Hint masalına göre; Kedi korkusundan devamlı endişe içinde yaşayan bir fare vardır. Büyücünün biri fareye acır ve onu
bir kediye dönüştürür.Fare, kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde bu kez de köpekten korkmaya başlar. Büyücü
bu kez onu bir kaplana dönüştürür. Kaplan olan fare, sevineceği yerde avcıdan korkmaya başlar. Büyücü bakar ki, ne
yaparsa yapsın farenin korkusunu yenmeye imkan yok. Onu eski haline döndürür. Ve der ki,
"Sen cesaretsiz ve korkak birisin. Sende sadece bir farenin yüreği var. O yüzden ben sana yardım edemem."
Ünlü yazar Shakespeare, bu konuda şöyle diyor:
İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor.
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için.
Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için
Halil ALTUĞ’un katkısı ile.

OTOBÜS ŞÖFÖRÜ HİDAYET
Hidayet ölünce cennetin kapısında kuyruğa girer. Hemen önünde bekleyen adam pederdir. Kapıda bir
melek beklemektedir.
Melek pedere sorar:
Hiç günahın var mı peder ?
Aziz melek ben rahiptim. Tüm hayatım boyunca hep tanrıma dua ettim.Karıma ve çocuklarıma sadik
kaldım. İnsanlara ve hayvanlara hep yardim ettim

Melek :
Çok iyi, bunları biliyorduk zaten. Al sana cennetin gümüş anahtarı der.
Ve sonra Hidayet'e döner. Senin hiç günahın var mı?
Hidayet:
Ben de her zaman hayvanlara ve insanlara iyilik yapardım.Tanrıya dua etmedim açıkçası, inancım da
zayıftı ve bir günahım vardı. Çok sert ve hızlı otobüs kullanırdım
Melek: Hidayet'e döner ve bunu da biliyoruz. Çok iyi al sana cennetin altın anahtarı..
Peder bu olaya çok sinirlenir:
Ben hayatımı tanrıya adadım siz de gidip bu adamı cennette benden üstün tutuyorsunuz, haksızlık değil
mi ?!!
Melek: gülerek:
Oğlum sen vaaz verirken herkes uyuyordu ama Hidayet otobüs kullanırken herkes dua ediyordu.
Alpaslan YALKIN’ın katkısı ile
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