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ÜYELERE DUYURUDUR
BAŞKANIN MEKTUBU
MERHABA SEVGİLİ DOSTLARIM,

Öncelikle 13 Eylül 2011 günü yaptığımız kulüp toplantımızda bizlere Rotary Kulübü Tüzüğünde Üyelik bölümünü
açıklayıcı çok güzel bir konuşma yapan ve bu konuda aydınlatan Akın TİRYAKİOĞLUNA teşekkür ederim.
20 Eylül salı günü toplantımızda Uzun dönem değişim programı kapsamında ülkemize, kulübümüzün misafiri olarak
gelen iki öğrenciden biri olan Alaska’dan Kyla Kook’u misafir ettik. Dönem sekreterimiz ve Edirne Beykent koleji
ilköğretim müdürü Halil ALTUĞ tarafından Edirne Beykent lisesinde kaydı yapılan öğrencimiz evlerini paylaştığı
Türkiye’de ki ailesi ile birlikte toplantımıza katıldı. Kendisini tanıtıcı kısa bir konuşma yapan Kyla ve buradaki kardeşi
Vahide çok mutlu göründüler. Bu organizasyonu gerçekleştiren Halil ALTUĞa teşekkür ederim. Ayrıca her iki öğrenciyi de
koşulsuz kabul eden Beykent öğretim kurumlarına teşekkürü borç bilirim. Gençlik değişim komitesi başkanı Serhat
CEYLAN iki öğrencimi zinde takipçisi olmaya devam ederek zor bir görevi daha üzerine aldı .
Bildiğiniz gibi Eylül ayı içinde Kavala’da düzenlenen RYLA seminerine katılan 4 genç dostumuzu kulüp toplantımıza
davet etmiş, izlenimlerini ifade etmelerini sağlamıştık. Bu hafta içinde Kavala’ dan Mükemmellik ödülü aldıklarına dair
belgeyi tarafımıza gönderdiler. Bu bizi oldukça gururlandırdı. Bravo genç dostlarım, göğsümüzü kabarttınız. Hepinize
sonsuz teşekkürler.
Sizlerden 7 Ekim tarihinde Plovdiv deki İnnerWheel gala yemeğine katılım için Tamer BORAL’ı bilgilendirmenizi istiyorum.
Bu toplantı ve gala yemeğinin çok güzel olacağını düşünüyorum.
Hepinize mutlu ve sağlıklı bir hafta dilerim.

Hepinize Sağlıklı ve mutlu hafta diliyorum..

Muzaffer MEMİŞ
MİSAFİRİMİZ

:

İbrahim ACAR

Edirne Mimarsinan Rotary Kulübü

Barış ERPENÇE

Deniz Men.Yat.Uzm.

Kenan KARAKUŞ Misafiri

İsmail YALÇIN

İşletmeci

Kulüp Misafiri

Vahide YALŞÇIN

Öğrenci

Kulüp Misafiri

Kyla COOK

Öğrenci

Kulüp Misafiri

Efekan EGELİ

Öğrenci

Kulüp Misafiri

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Akın TİRYAKİOĞLU – Reşat AYAN

ARAMIZDA GÖREMEDİĞİMİZ

:

Ali ES – Demirkan ÇAĞLAYAN – Hasan ALTUNTAŞ – Kaya ZEYBEKOĞLU – İsmet
AÇIKGÖZ – Kemal KARAKUŞ -

DEVAM DURUMU

:

66.67

MUTLU GÜNLERİMİZ

:

28 EYLÜL Güzin-Şükrü CİRAVOĞLU

Evlilik Yıldönümü

28 EYLÜL Oğuz ARAN

Doğum Günü

29 EYLÜL Günay AÇIKGÖZ

Doğum Günü

30 EYLÜL Faruk ETKER

Doğum Günü

30 EYLÜL Figen-Tarık ETKER

Evlilik Yıldönümü

KUTLARIZ……

Önümüzdeki hafta toplantımız: 27.Eylül.2011 Salı Saat 20.00 da ROTARY EVİ nde
Başkan : Muzaffer MEMİŞ
Üye
: Cengiz TUĞLU
Bülten irtibat : Faruk ETKER

Sekreter : Halil ALTUĞ
Sayman : Reşat AYAN
Geç.D.B. : Serhad CEYLAN
Tel: (284) 225 25 10 - 213 25 13 edirnerotary@gmail.com - www.edirnerotary.com

ÇOK HOŞ BİR LİSTE
Her gün bu önerilerden 5 tanesine daha işlerlik kazandırın inanın kazanan siz olacaksınız.
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Vücudunuza dar gelen kıyafet giymeyin.
İlaçla yaşamaktan kaçının.
Randevularınızı önceden ayarlayın.
Hafızanıza güvenmeyin; mutlaka yazın.
Aracınızı, bozulmadan servise götürüp bakım yaptırın.
Her kilidin yedek anahtarını yaptırın ve belli yerlerde bulundurun.
Daha sık 'hayır' deyin.
Yapacaklarınızı öncelik sırasına sokun.
Zamanınızı israf etmeyin.
Öğle ve akşam yemeklerini basitleştirin.
Kötümser insanlardan uzak durun.
Önemli evrakın birden fazla fotokopisini çektirin.
Evde çalışmayan ne varsa tamir ettirin.
Yapmaktan hoşlanmadığınız işler için yardım isteyin.
İhtiyaçlarınızı önceden belirleyin.
Bir defada yapılması zor büyük işleri, küçük parçalara ayırın.
Etrafı toplayın, dağınıklıktan kurtulun.
Gülümseyin.
Bebekleri gıdıklayın.
Dost bir kediyi veya köpeği okşayın.
Kendinizi, bütün soruların cevabını bilmekle yükümlü hissetmeyin. Bazı şeyleri de bilmeyin.
Karşılaştığınız insanlara, onların hoşuna gidecek bir şey söyleyin.
Yağmur yağmasını isteyin; yağınca yağmurda yürüyün.
Arada bir çarşı hamama gidin.
Kendi kendinize, nerede eski günler, her şey daha güzeldi demekten vazgeçin.
Verdiğiniz kararın ne anlama geldiğini iyi düşünün.
Kendinize güvenin.
Nüktedan olun.
Sizi mutlu edecek bir şey yapmayı yarına bırakmayın.
Hiç tanımadığınız insanlara yürekten bir merhaba deyin.
Eski bir arkadaşlarınızla karşılaşınca ona sıkıca bir sarılın.
Hava açıksa, gece yıldızları seyredin.
Bir şarkıyı ıslıkla çalmayı öğrenin.
Arada bir şiir okuyun.
Kendinize bir demet çiçek alın. Bir çiçek koklayın.
Yardım istemekten çekinmeyin; alamazsanız üzülmeyin.
Görünüşünüze özen gösterin.
Her şeyi kararında yapın; ifrata kaçmayın.
Nerede gerekiyorsa, orada mutlaka gerekli emniyet tedbirini alın.
Daima daha iyisini yapmaya çalışın, ama mükemmeliyetçi olmayın.
Resim ve heykel sergilerini gezin.
Ayakkabınızı boyatın.
Berbere gidin.
Kendi kendinize bir şarkı mırıldanın.
İyi bir müzik dinleyicisi olun.
Kendi kendinize yetmeyi öğrenin.
Her gün biraz idman yapın; her fırsatta yürüyün.
Dünyanın en yetenekli insanı olmadığınızı kabul edin; gerekiyorsa elimden ancak bu kadar geliyor deyin.
Yeni moda birkaç şarkıların sözlerini ezberleyin.
İşe erken gidin.
İşe her gün aynı yoldan gitmeyin.
Amirinizden izin alıp bazen işten erken çıkın.
Kırlarda dolaşın.
Maça gidip bağırın.
Başkaları dilemeden, siz onlara iyi günler dileyin.
Teşekkür edin.
Arabanıza güzel koku yayan bir alet koyun.
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Evde kendi kendinize yemek pişirin, güzel bir sofra kurun, sonra da afiyetle yiyin.
Başkalarını adam etmekten vazgeçin.
Severken karşılık beklemeyin.
Sinemada film seyrederken patlamış mısır atıştırın.
Bir ağaç, olmazsa bir çiçek dikin.
Şişmanlamayın.
Hatıra defteri tutun.
Bir hela temizleyin.
Káğıttan bir uçak yapıp uçurun.
Bir derneğe veya kulübe girin, arkadaş edinin, toplantılara katılın..
Mutlaka yeterince uyuyun.
Az konuşun, çok dinleyin.
İş arkadaşlarınıza ve dostlarınıza iltifatı esirgemeyin.
Bir güne yapılacak çok şey tıkıştırmayın.
Acelesiz yaşayın; daha önünüzde yaşanacak çok güzel günler var.
Stresli davranmak, doğuştan gelen değil, sonradan kazanılan kötü bir huydur; bunu unutmayın.
Son söz: Öfkeyi, kendinize zevk edinmeyin.

İrfan ERETEN’in katkısı ile

Melih Cevdet'e sormuşlar 'evlilik nedir' diye.
Eskiden demiş, kız tarafının ve oğlan tarafının ailesi biraraya gelir, yeni çiftin kuracağı yuva için beraber
hazırlık yapılır, beraberce yeni ev düzülürdü. Tabi o zamanlar evler genelde bahçe içinde müstakil evlerdi.
O yüzden buna 'evlenmek' denirdi.
Şimdi ise yeni evliler apartman dairelerinde yani katlarda oturuyorlar, bu yüzden artık evlilik 'katlanmaktır'
demiş.'
1- Bir adam gazeteye ilan vermiş: ''Eş arıyorum''.
Ertesi gün yüzlerce mektup almış. Hepsi aynı şeyi söylüyormuş.
''Benimkini alabilirsin.''
2- Bir adam karısına arabasının kapısını tutuyorsa emin olabilirsiniz.
''Ya arabası yenidir ya da karısı!..''
3- Bir genç babasına sorar; ''Baba evlenmek kaça mal olur?''
Baba cevap verir: ''Bilmiyorum oğlum, ben hálá ödüyorum.''
4- Evli erkeklerin psikolojisi arkadaşlarla lokantaya gitmeye benzer.
İstediğin yemeği sipariş edersin, sonra yanındakinin istediği yemeği görüp
''Keşke onu isteseydim'' dersin.
5- Evliliğin ilk yılında adam konuşur kadın dinler, ikinci yılında kadın konuşur adam dinler,
üçüncü yılında her ikisi de konuşur, komşular dinler.
6- Bir kavgadan sonra kadın kocasına bağırır:
''Seninle evlendiğimde tam bir aptalmışım.''
Adam cevap verir: ''Evet aşıktım, fark edemedim.''
7- Bir davette bir kadın arkadaşına sorar; ''Alyansını yanlış parmağına takmıyor musun?''
Diğer hanım cevap verir;
''Evet yanlış adamla evliyim de ondan.''
Haluk DURDU’nun katkısı ile

Pezevenk Kelimesinin Anlamı :)
Pezevenk kelimesini hiç böyle düşünmüş müydünüz :))
Pezevenk kelimesinin Azericede " iriyarı adam " demek olduğunu ve saygınlık ifadesi olarak kullanıldığını
biliyor muydunuz.
Üstelik bir gün Süleyman Demirel ile konuşan Azerbaycan başkanı:
''Çok pezevenk bi insansınız'' demiş.
Süleyman Demirel de bakmış ve ''Siz de az pezevenk değilsiniz'' demiş :))

İnsan yaşlanmıyor!
Londra'ya son gittiğimde, senelerden beri görmediğim Bir İngiliz hanım arkadaşıma rastladım. Bir puba girip
sohbete başladık.
'Margareth, hiç değişmemişsin, hiç yaşlanmamışsın' dedim 'Hala fıstık gibisin'
O 'Sen de öyle' dedi 'Görüşmeyeli nerede ise otuz sene oldu ama yüzünde pek bir fark yok'
Ben 'Zaten umumiyetle böyle oluyor, insan yakından tanıdığı bir arkadaşını, dostunu kırk sene görmese bile
hemen tanıyor' dedim.
Margareth, acı acı gülerek 'Sen öyle zannet' dedi ve anlatmaya başladı;
'Bundan üç, beş ay önce yeni bir dişçiye gitmiştim, oturmuş beklerken, dişçinin duvarda asılı olan diploması
gözüme ilişti. Diplomada adamın tam ismi yazılı idi. Birden kırk sene geriye, mektep senelerime gittim. Acaba
bu diplomanın üzerinde ismi yazılı olan Alfred Joseph Walker, benim bir zamanlar aşık olduğum, uzun boylu,
gür sarı saçlı, mavi gözlü sınıf arkadaşım Alfred olabir miydi?
Dişçinin yanına girince bu sualin cevabını almış oldum. Karşımdaki seyrek gri saçlı, yüzü çizgiler ile dolu olan
şişman adam, benim Alfred'im olamazdı.
Her şeye rağmen işim bitince sordum 'Siz hiç Woodford County High School'a gittiniz mi?'
Adam gurur içinde 'Evet' dedi 'Ben oradan mezunum'
Sordum 'Hangi sene'
'1967 mezunuyum' cevabını verdi ve sordu 'Neden sordunuz?'
Ben heyecan ile 'Siz benim sınıfımdaydınız' diye bağırdım'
O kel kafalı, kırışık suratlı, şişko herif bana baktı, baktı ve 'Kusura bakmayın Hocam hatırlayamadım, acaba
hangi derse gelirdiniz?' diye sordu.

OCAKBAŞI GRUPLARI

1.Grup

İsmail GÜMÜŞDERE Başkanlığında
29.Eylül.2011 Perşembe günü saat 20.oo de Rotary Evinde Toplanıyor.

Grup Üyeleri
Ali ES
Cengiz BENAKMAN
Demirkan ÇAĞLAYAN
Emre ÜLKÜMEN
Halil ALTUĞ
İrfan KIZANLIK
İsmet AÇIKGÖZ
Kemal KARAKUŞ
Mehmet EREN
Oktay ALEMDAR
Recayi ARAN
Şükrü CİRAVOĞLU
Tarık ETKER
Serhad CEYLAN

2.Grup

Bülent EGELİ Başkanlığında
05.Ekim.2011 Çarşamba günü saat 20.oo de Rotary Evinde Toplanıyor.

Grup Üyeleri
Akın TİRYAKİOĞLU
Cengiz TUĞLU
Cevat GÜLER
Emre ALP
Faruk ETKER
Gürkan KÖMÜRCÜ
Hasan ALTUNTAŞ
Kaya ZEYBEKOĞLU
Kenan KARAKUŞ
Muzaffer MEMİŞ
Okyar YAYALAR
Reşat AYAN
Tamer BORAL
Sedat ÖNENGÜT
Ümit MIHLAYANLAR

AYVALIK

YALIKAVAK - BODRUM

