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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;
Bu haftaki toplantımızda yoğun programımız vardı. Geleneksel yılbaşı yemeği olarak organize
ettiğimiz toplantımızda aynı zamanda yeni üye giriş törenimiz ve meslek hizmetleri ödül törenimizde
gerçekleşti.
Öncelikle her yılbaşı öncesi eşli olarak gerçekleştirdiğimiz ve kulübümüzün bir geleneği olan,
Eşli katılım ile gerçekleşen yılbaşı yemeğimiz için kulübümüzün süslenmesinde katkı sağlayan Sedat
ÖNENGÜT, Reşat AYAN, Faruk ETKER, Cengiz BENAKMAN ve Tarık ETKER dostlarıma çok
teşekkür ederim.
Üye giriş törenimizde İsmail BİLGİ dostumuzun kulübümüze girişi yapıldı. İsmail BİLGİ
dostumuza tekrar aramıza hoş geldin diyorum. Rotary’ e önemli katkılar yapacağından eminim.
Meslek hizmetleri törenimizde Tamer BORAL dostumuzun önerisiyle fotoğraf sanatçısı Sayın
Behiç GÜNALAN’ a ödülünü verdik.
Yılbaşı yemeğiyle, ödül töreniyle oldukça güzel bir rotary gecesi yaşadık. Emeği geçen tüm
dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kez daha Rotary ailesinin yeni yılını kutlayarak 2013’ te her şeyin
gönlünüzce olmasını diliyorum.
01 Ocak 2013 Salı gününün yılbaşı gecesi ertesi ve tatil olması nedeniyle bir dahaki
toplantımız 08 Ocak 2013 salı günü yapılacaktır.
Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
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KAÇ YIL OLDU
*Nihat Doğan sevgilisinden gelen mesajları gazetecilere gösterdikten sonra aniden ''Ben bunları size
niye gösteriyorum'' diye sinirlenip cep telefonunu kıralı 8 yıl oldu...
*Seda Sayan'ın Amerika seyahati sonrası bebeğini düşürmesi üzerine, Nihat Doğan, ''Seda'nın
hamile kaldığından haberimiz yoktu. Bilseydim arabayla dönerdik,'' diyeli 5 yıl oldu...
*Savaş Ay, Stüdyo 4 programında artistik hareketlerle şapkadan tavşan çıkarma gösterisi yaparken
tavşanı öldüreli 5 yıl oldu...
*Serdar Ortaç ''İlham kaynağım şu gördüğünüz Boğaz.Bu deniz öküze bile ilham verir'' diyerek
şarkılarının kaynağını açıklayalı 8 yıl oldu...
Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreninde , Ahmet Kaya'yı protesto için çatal , bıçak, atanların en
acarlarından Serdar Ortaç sahneye fırlayıp Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyeli ve onuncu yıl fatihi olan
Serdar Ortaç askere gitmemek için aldığı sahte raporlar yüzünden hapse gireli 12 yıl oldu...
*Manken Doğa Bekleriz, 'kepçe' olarak nitelediği kulaklarını, bir davete giderken Japon yapıştırıcısıyla
kafasına yapıştıralı 5 yıl oldu...
*Vestel Manisa-Bursa maçında hakem Metin Tokat'ın başına bir paraşütçü düşeli 6 yıl oldu...
*Savaş Ay'ın program içerisinde düzenlediği 'Ünlülerin benzerleri' yarışmasında, yarışmaya Ciguli'ye
benzediği iddiasıyla katılan gerçek Ciguli üçüncü olalı 6 yıl oldu...
*Hiç bir daveti kaçırmayan modacı Siren Ertan, bir derginin şaka niyetiyle gönderdiği ''Tanganika
Cumhuriyeti Naip Kralı'nın taç giymesi şerefine düzenlenen balo'' daveti için olmayan bir ülkenin
şerefine tam saatinde Swissotel'de hazır olalı 11 yıl oldu...
*İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenleyeceği şenliğe tecavüz
suçundan hapis yatan Doğuş ve kadın dövmeyi gerekli bulan İbrahim Erkal'ı çağıralı 9 yıl oldu...
*Çarkıfelek programında yerlerde debelenen Mehmet Ali Erbil ve Aysel Gürel'in coşkusuna kapılarak
üzerlerine atlayan İsmail Türüt, Aysel Gürel'in 5 kaburgasını kırıp sanatçıyı hastanelik edeli 8 yıl
oldu...
* Özcan Deniz, ''Hiç öyle imajla uğraşmak gibi bir derdim yok. Tam tersine hep aynı kalmayı severim.
Michael Jackson'ın kaç kere bıyık bıraktığını gördünüz? Ebediyete kadar aynıdır,'' diyerek derdini
verilebilecek en son örnek üzerinden anlatalı 7 yıl oldu...
*İsmail YK , ''Ben Coca Cola ve Michael Jackson'ı örnek aldım kendime,' diyeli 3 yıl oldu...
*İzzet Yıldızhan, "Sanatçı arkadaşlarımız gerçekten bazıları konuşmak bilmiyorlar" diyeli 4 yıl oldu...
*Star gazetesi Galatasaray'ın Leed United galibiyeti sonrası ''Dingiltere'' başlığını atalı 11 yıl oldu...
*İbrahim Tatlıses, ''Atatürk bizi düşman eziyetinden kurtardı. O olmasaydı belki de benim ismim şu
anda İbrahim Tatlıses değil, abraham sweetvoice olacaktı,'' diyerek zafer bayramının anlam ve
önemini ifade edeli 2 yıl oldu... İbrahim Tatlıses, milli maç sevincini silah atarak gösterenlere, "Silah
atıyorsanız bilinçli atın" diye sesleneli 2 yıl oldu...
*Muhabir Ömer Güvenç, maç sonrası Beşiktaşlı Ahmet Yıldırım'a sorduğu ''2-1'lik mağlubiyet, ne
düşünüyorsunuz?'' sorusuna ''2-2 bitti maç...'' cevabını alalı 7 yıl oldu...
*Ece Erken, ''Köpeğim öldü çok üzüldüm.Bu arada Mahsun Kırmızıgül'ün de babası ölmüş.İkimizin de
başı sağ olsun,'' diyerek taziyeyi aradan çıkaralı 7 yıl oldu...
*Bir zamanlar Popstar yarışmasında jüri üyeliği yaparken, yarışmacılardan Bayhan'ın cinayetten
sabıkalı olduğunu öğrendikten sonra 'Sabıkalı popstar olmaz' diyerek yarışmayı terk eden Deniz Seki;
uyuşturucu kullanmak ve tedarik etmekten hüküm giyeli ve akıllara 'Ne oldum demeyeceksin, ne
olacağım diyeceksin' atasözünü getireli 2 yıl oldu...
*Savaş Ay Maçka'daki sinema yangınında alevlerden zor kurtulmuş gibi (yüzü gözü is içinde) yaşanan
faciayı anlatırken çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine sonradan geldiği gerekçesiyle protesto
edileli 7 yıl oldu...
*TRT, bir konseri 2,5 saat boyunca sessiz yayınlamasına gelen tepkiler üzerine ''Düğmeyi kapalı
unutmuşuz'' açıklaması yapalı 3 yıl oldu...

*Barcelona Olimpiyatları'nda haltercimiz Hafız Süleymanoğlu, ellerini uzun uzun pudralarken kaldırış
süresinin bittiğini belirten uyarı sesiyle irkileli 19 yıl oldu...
*Hidayet Türkoğlu, Angola karşılaşması sonrası, ''Allah da yardım etti sağ olsun,'' diyerek samimiyetin
sınırlarını zorlayalı 9 yıl oldu...
*Tansu Çiller,''Cenabı Allah'ı size emanet ediyorum!'' diyerek miting alanındakilere büyük bir
sorumluluk yükleyeli 9 yıl oldu...
*Ali Kırca, Kuruçeşme'deki evinde katta olmayan asansöre binmeye teşebbüs edince, yaklaşık 7
metre serbest düşeli 11 yıl oldu...
*TRT Eurovizyon Şarkı Yarışmasında, Yunanlı şarkıcı sahneye çıktığında yayını keserek,
''Memleketim'' şarkısını çalalı 35 yıl oldu...
*Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezip müzenin ismi dolayısıyla hayal kırıklığına uğrayan ziyaretçi
sayısı artınca müze yönetimi kapıya ''Müzemiz su altında değildir'' yazısı asalı 8 yıl oldu...
*Rafet El Roman, kendisi için, ''Onu görünce boğazına sarılmak istiyorum'' diyen Hülya Avşar'ı ''Bende
onu sağlı sollu tokatlamak istiyorum'' diye cevaplayalı 5 yıl oldu...
*İlhan Şeşen, ''Sanatçı olmasaydım, martı olmak isterdim,'' diyeli 8 yıl oldu...
*David Copperfield'in gösteri sırasında sahneye çıkarak yok ettiği Atilla Taş, geri döner dönmez nasıl
kaybolduğunu açıklayarak şovu yok edeli 12 yıl oldu...
*Garo Mafyan, Popstar yarışmasında ''Rahmetli Yıldırım Gürses'in kulakları çınlasın'' diyerek zaten
metafizik özellikler taşıyan bir deyimi iyice sırlar alemine çekeli 7 yıl oldu...
* Kurtlar Vadisi karakteri Çakır'ın dizideki ölümünden sonra, Türkiye'nin birçok yerinde cenaze namazı
kılınalı ve gazetelere başsağlığı ilanları verileli 7 yıl oldu...
*Tümer Metin ''Tümer Metin'in ne kadar olduğunu, neyi ne kadar verebileceğini, neyi ne kadar
istediğini ve istediği zaman neyi nerede, neyi ne kadar yapabileceğini bir tek ben biliyorum...'' sözleriyle
'neyi' anlattığını merak ettireli 5 yıl oldu...
*Yolspor'la oynadıkları maçta 25-0 yenilince, ligin ikinci yarısında rövanş maçına çıkmak istemeyen
Seydilerspor'lu oyuncular Yolspor yöneticileri tarafından , ''Söz bu sefer çok gol atmayacağız'' diye
ikna edildikten sonra, maç 27-0 biteli 6 yıl oldu...
*Süleyman Demirel, ''Türkiye'ye trilyonu ben getirdim, şimdi de katrilyonu hediye ediyorum,'' diyerek
enflasyonu öveli 18 yıl oldu...
*Flash TV, Papa'ya ''Müslüman ol!'' çağrısı yapalı 5 yıl oldu...
*Galatasaraylı futbolcu Sabri arkasında ''Sarbi'' yazan bir formayla sahaya çıkalı 7 yıl oldu...
*Ilahiyatci Zekeriya Beyaz, otel faturasından erotik yayın yapan Pay TV'yi izlediği ortaya çıkınca , ''4
kişi ne yapıyorlardı öyle, insan insanlığından çıkıyor vallahi,'' açıklamasını yapalı 9 yıl oldu...
*Yılmaz Morgül ,''Ben Türkiye'nin Jennifer Lopez'iyim'' diyeli 6 yıl oldu...
*Fildişi Sahili milli takımı, Afrika kupasının ilk turunda elenince, ülkenin diktatörü futbolcuların tümünü
hapse attıralı 11 yıl oldu...
Taner SERİM’ in katkısı ile

AV MASRAFI

Ünlü bir iş adamının oğlu üniversiteyi bitirmiş Fransa'ya, Paris'e Sorbonne Üniversitesinde Yüksek lisans öğrenimine
gidecekmiş. Bütün aile oğlanı Atatürk Hava Alanında uğurlamaya gelmişler. Annesi, Babası, Kız kardeşleri, Dedesi,
Büyükannesi, Teyzesi, amcaları, halası, arkadaşları vs. Baba oğlunu bir kenara çekmiş;
-“Oğlum ben her ay Paris'teki masrafların için sana bir çek yollarım, sen masraflarını bir mesajla bana bildirirsin” demiş.
-“Peki baba, sağol, Allah seni benim başımdan eksik etmesin” diye cevap vermiş oğlan.
Baba devam etmiş;
-“Bu arada, biliyorsun Paris aşk şehridir, muhakkak aşk masrafların da olacaktır, genç, yakışıklı adamsın, benim gibi bir
babanın oğlusun, mesajında aşk masrafları diye yazma annene kardeşlerine ayıp olur, AV MASRAFLARI diye yaz ben
anlar, yollarım çeki sana” demiş.
Oğlan;
-“Peki baba sağol, sen babaların en büyüğüsün”.
Uçak havalanmış, Paris'e yollanmış…
Birinci ay sonunda oğlandan babasına mektup gelmiş, İşte şöyle iyiyim, pansiyona yerleştim, dersler şöyle, rahatım
yerinde, falan filan. Masraf listesi ekte;
Okul Taksiti 1.500 Euro
Pansiyon 300 Euro
Yemek Masrafı 900 Euro
Kitap masrafı 250 Euro
Giyim 1.000 Euro
Ulaşım Masrafı 350 Euro
AV MASRAFI 5.000 Euro
Baba hemen çeki yazıp yollamış, İkinci ay sonunda gene oğlandan mektup; İşte babacığım şöyle iyiyim, böyle rahatım
yerinde, dersler mükemmel, falan filan, Masraf Listesi ekte;
Okul Taksiti 1.500 Euro
Pansiyon 300 Euro
Yemek Masrafı 700 Euro
Kitap masrafı 150 Euro
Giyim 600 Euro
Ulaşım Masrafı 300 Euro
AV MASRAFI 25.000 Euro
Baba yine çeki yazıp yollamış, Üçüncü ay sonunda yine mektup; Anneciğim babacığım Hepinizi öpüyorum, çok mutluyum,
rahatım yerinde, dersler harika falan filan. Masraf Listesi ekte;
Okul Taksiti 1.500 Euro
Pansiyon 300 Euro
Yemek Masrafı 700 Euro
Kitap masrafı 250 Euro
Giyim 725 Euro
Ulaşım Masrafı 400 Euro
AV MASRAFI 50.000 Euro
Baba çeki yollamış ama av masraflarının katlayarak yükselmesi üzerine bir not yazmış; Not şöyle, “oğlum av masrafların
gittikçe yükseliyor, biraz kaliteyi düşür, daha umumi yerlere yönel (!) tamam mı yavrum? Anladın onu sen.”
Takip eden ay oğlandan bir mektup, fazla havadis yok, belli ki canı sıkkın, Masraf Listesi ekte;
Okul Taksiti 1.500 Euro
Pansiyon 300 Euro
Yemek Masrafı 400 Euro
Kitap masrafı 150 Euro
Giyim 300 Euro
Ulaşım Masrafı 250 Euro
AV MASRAFI 150 Euro
TÜFEK TAMİRİ 250.000 Euro

