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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar;
Bazı hatırlatmalarla yazıma başlamak istiyorum.
Başkanlar Eğitim Semineri (BES) 16-17 Mart tarihlerinde Yeşilköy WOW Hotel de
yapılacaktır.T0plantıya Gelecek dönem Başkanı Sn Bülent EGELİ katılacak.
Bölge Asamblemiz 20 Nisan 2013 tarihinde Crorwne Plaza Hotel Pendik’ te yapılacaktır. Bölge
Asamblemizde gelecek dönem Başkanımız ile birlikte olmamız gerekiyor. Edirne Rotary kulübü her zaman
kalabalık bir grupla Bölge Asamblelerinde temsil edilmiştir. Bu yılda böyle olacağından şüphem yok. Kayıtlar
başlamış olup Bölge internet sayfasından ayrıntılı bilgilere erişebilirsiniz.
Yine Bölge konferansımız 1-2 Haziran da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında
gerçekleştirilecektir.
Her yıl geleneksel olarak düzenlendiğimiz Bulgaristan – Kayak etkinliğimiz şu an devam ediyor. Katılan
dostlarımıza iyi tatiller diliyorum.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren Faruk ETKER dostumuza geçmiş olsun dileklerimizi bir kez
daha buradan yeniliyorum. Yine geçen hafta bize başarısızlıklarla ilgili güzel bir sunum yapan Faruk ETKER
dostumuza teşekkür ediyorum.
Hasan ALTUNTAŞ dostumuzunda hafif bir rahatsızlığı var kendisine acil şifalar diliyorum

Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.

Halil ALTUĞ
1373. TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

Sarp ES

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

İsmail GÜMÜŞDERE – Muzaffer MEMİŞ – Recayi ARAN

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Yeni Mezun Üniversiteli

Ali ES Misafiri

Cengiz TUĞLU – Gürkan KÖMÜRCÜ – Hasan ALTUNTAŞ – Kaya ZEYBEKOĞLU
Kenan KARAKUŞ – Recayi ARAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

:

56.52

1374. TOPLANTI
MİSAFİRLERİMİZ

:

Yücel BALKANLI

DEVAM KARTI GETİRENLER

:

Ali ES – İrfan KIZANLIK – İsmet AÇIKGÖZ – Serhad CEYLAN – Tamer BORAL

Edirne Güz.San.Lisesi Müdürü

Halil ALTUĞ Misafiri

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ

:

Gürkan KÖMÜRCÜ – Hasan ALTUNTAŞ – Oktay Alemdar

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ:

Cengiz TUĞLU –Kaya ZEYBEKOĞLU - Kenan KARAKUŞ – Recayi ARAN – Tarık ETKER

DEVAM DURUMU

65.22

:
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İstanbul'lu musunuz yoksa, sadece İstanbul'da yaşıyor musunuz?
Nuray Irmak
İstanbul'lu olmak ne demek ..?
Şimdi yazacaklarıma, bazı genç dostlarımız gücenecek belki amma, İstanbul'u iyi tanıyan ağabeylerine
sorduklarında bunların gerçekten önemli olduğunu öğreneceklerdir.
Yerlisi olan bizler bile tam olarak saramamışken bu güzel şehri..
Bir defa, Yanni-Taki-Aleko-Yasef-Dikran-Anastas-Rober-Akabi-Raşel-Serkiz-Koço-Bedros-Jirayr, vs gibi
ekaliyet dediğimiz İstanbul yerlisinden arkadaşları olmamış, onlarla kahvede, maçta, tavernalarda, okullarda,
beraberce ağlayıp gülmemiş dostlarımız İSTANBUL´LU sayılmaz.
Küçüksu'da kurulan Mısır Kazanlarından Alibeyköy'ün sütlü kaynamış mısırlarından yemek nasip olmamış,
Çengelköy salatalığını bostanından koparıp tatmamış,
Gülhane parkında Karagöz-Hacivat oyunu seyredememiş,
Çiçek Pasajının Entel Cavit'i ile sohbet edememiş,
Tepebaşı Çocuk Tiyatrosunun zevkine varamamış,
Sulukule'de Raks evlerine gitmemiş,
Karatrenlerin içinde kovalamaca oynamamış,
Kumkapı'da rakı sofrasına... dostça oturup, yine dostça kalkmamış akşamcılar,
Moda'daki KOÇO'yu bilememiş ve nefis mezelerinden tatmamış dostlarımız
İstanbul´luyum diyemez.
Kapalı Çarşının tüm kapılarından girip çıkmamış,
Tahtakale, Sirkeci ve Beyazıt arasında bulunan o gizemli eski iş HAN'ların en az 10 tanesinin adını ezbere
bilemeyen ve o HAN'larda özellikle hangi esnafın bulunduğunu öğrenmemiş,
Taksim Eftalafos Kahvesinde nargile içmemiş veya içenleri seyretmemiş dostlarımız,
Beyoğlu'ndaki Abanoz Sokağını,
Yüksek Kaldırımın sosyetik aşiftelerini bilmeyen,
Yeşilçam Sokağının eski halini, oraya yakın aport da iş bekleyen Figüran Kahvelerini ve oralardaki sohbetlere
şahit olmamışlar,
Tepebaşındaki Müzisyenler Kahvesini ve organizatör SARI Orhan'ı bilmeyenler.
Sarıyer sahilinde balık,
Pendik Hilmi Gazinosunda pilaki yememiş olanlar,
Süreyya Plajında denize girememiş,
Adaların tümünü gezememiş,
Gaskonyalı Toma'yı ve Bostancı'da Saksonyalı Vedat'ı tanımamışsan,
Rahmetli Sanat güneşimiz ZEKİ MÜREN'i
Gar Gazinosunda izleyememişsen,
Notre Dame de Sion Fransız Kız Okulu önünde kız araklama teşebbüsünde bulunmamışsan,
Beyoğlu'ndaki Atlantik'de sosisli ve Amerikan salatalı sandviç yememişsen,
İmam Sokak'taki meşhur Çağlayan Saz'a gitmemişsen,
Yine Beyoğlu Rebul Eczanesinden Limon Kolonyası almamışsan,
Bakara'dan iskarpin alıp,
Gömlekçi Daniş'de ısmarlama gömlek diktirmemişsen,
Galatasaray'daki Zara'dan giyim aksesuarı almamış
Veya o nefis vitrinleri seyredememişsen,
Kurbağalı Derenin o meşhur kokusunu da duymamışsan,
Todoride meze yemediysen,
İstanbul´lu sayılmazsın..
Adamo'yu, Peppino di Capri'yi ve Luis Alberto Del Parana Orkestrası LOS PARAGUAYOS'u
Kervansaray'da, Roberto Lorano'yu Taksim Belediye Gazinosu'nda dinlemek şansına sahip olamamışlar,
ÇİROZ'u 2 Kuruş'a Balık Pazarından alıp yiyememiş veeeeeeee...
Haliç'de torik balığı yakalıyıp
Lakerda yapmamış olanlar,
Beyoğlundaki İNCİ Pastahanesi'nde Porifiterol,
Saray Muhallebicisinde tavuk göğsü tatmamış ,
Taksim İşkembecisini ve de Feriköy'deki
Balat'taki meşhur işkembecileri bilmeyen dostlarımız sadece İstanbul'da yaşayanlar diye tanımlanırlar..

LEFTER'i, TURGAY'i, BABA RECEP'i...
CAN'ı ve METİN OKTAY'i Mithatpaşa Stadında seyredememiş olanlar, para az olunca Duhuliyeden, hiç
olmayınca Gazhane sırtlarından maç seyretmiş olmayanlar,
Mithatpaşa Stadında kurulan Güreş minderlerinde 8 siklette Dünya şampiyonu olan SERBEST GÜREŞ Milli
Takımımız aslanlarını Yaşar Doğu... Hamit Kaplan... Müzahir Sille, Celal Atik, vs'yi göremeyenler,
Harlem Globtroters Basketbol Takımının gösterisini ve
Buz Revüsü'nü Spor ve Sergi Sarayında seyretmemiş olanlar,
Tramvaya asılarak seyahat etmeyen,
Beyoğlu'nun o gizemli Apartmanlarının içini merak saikası olarak da olsa, gezmemiş olanlar,
Beyoğluspor Klübünün Rumlara ait bir Lig takımı olduğunu bilmeyenler,
Ramazanlarda oruç tutanın, tutmayanın nasıl kardeşce yaşadığını tatmamış olanlar,
Beyoğlu Ağa Camii'nde her hafta Mevlüt okunduğunu ve Mevlüt şekeri almak için Rum, Ermeni, Musevi sınıf
arkadaşlarının nasıl da muzipçe oyunlar yaptığını görmeyenler
Ve bu anlattıklarıma daha binlerce ilave olacak İstanbul'un özelliklerini bilmeyenler;
İSTANBUL´LUYUM diyemezler...
Yani kısaca...
Heybeli'de mehtaba çıkmamışsan,
Kalamış'dan bir tatlı huzur almayı denememişsen,
Boğaziçi´ndeki şen gönüllere uzanamamışsan veeee...
Çamlıca'da sevgilinle birlikte bir İZ bırakmamışsan...
İSTANBUL´LUYUM diyemezsin...
Sadece İstanbul'da yaşıyorum veya yaşadım diyebilirsin.

İSTANBUL'U DİNLİYORUM
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Şile Feneri
İstanbul'un Şile ilçesinde bulunan ve İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e hizmet veren deniz feneridir.
Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük feneri Karadeniz'deki kıyı emniyetini sağlayan iki
fenerden biri olan Şile Feneri, diğer büyük fenerler gibi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 1859
yılında yaptırılmış.

AKILLI ÇOCUK.
Profesör, Yiyecek mi, cinsellik mi, hangisi daha önemli? Konusunu araştırmak üzere bir deney yapıyor.
Üçgen şeklinde olan bir zeminde bir köşeye erkek fare, diğer köşeye dişi fare, üçüncü köşeye ise
yiyecek (peynir) koyuyor.
Erkek fareyi serbest bırakınca bakalım nereye gidecek....
Erkek fare, peynire gidiyor...
Peyniri belki çok seviyor diye, peynir yerine ceviz konuyor....
Erkek fare, cevize gidiyor...
Ceviz yerine kek konuyor.....
Keke gidiyor....
Bu deney, yiyecek değiştirilerek devam ediyor....
Her seferinde erkek fare yiyeceğe gidiyor.....
Bunun üzerine profesör, demekki... YEMEK SEKS ten daha önemli diye yorum yapıyor....
Bir asistanı profesöre itiraz ediyor, Hocam... Dişi fareyi değiştirelim... Dişi fare karısı olabilir.......
Ardan FENERCİ’nin katkısı ile

2013 TRAFİK CEZALARI

-Aracın içinde görüşü engelleyecek veya kaza halinde araç içindekiler için tehlike olabilecek süs,
aksesuar, eşya ve çıkıntıları olanlar ile gürültülü ve yüksek dumanlı egsoz taktırmak. 166 lira.
-Araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak 166 lira.
-Sis lambalarını, sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak 77 lira.
-Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından; çok şeritli yollarda ise
yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritte sürmemek 166 lira.
-Diğer araçları riske atacak şekilde tehlikeli şerit değiştirmek 166 lira.
-Araç takip mesafesine uymamak 77 lira
-Yetkili kişilerin işaretlerine uymamak 166 lira.
-Kırmızı ışık kurallarına uymamak 166 lira.
-Yönetmelikte belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullananlara ilk seferde 700 lira. İkinci seferde
877 lira. 3 ve üçten fazlasında 1407 lira. Bu kişilerden ikinci kez bu cezayı alanlara, Sağlık
Bakanlığı'nca sürücü davranışını geliştirme eğitimi veriliyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara
ehliyetleri, süre bitimini takiben geri veriliyor.
-Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arasında aşmak. 166 lira ve 10 ceza puanı. Hız sınırını yüzde 30'dan fazla
aşmak ise 343 lira para ve 15 ceza puanı veriliyor. 1 yıl içinde hız sınırını 5 defa ihlal edenlerin sürücü
belgesi geri alınıyor. Sürenin sonunda, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatrik muayenenin ardından
sürücü belgesi almasında sakınca görülmeyenlere belgeleri iade ediliyor.
-Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak 166 lira.
-Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya belirtilen
hız sınırının altında sürmek; gereksiz yerde ani yavaşlamak 77 lira.
-Gözleri görmeyen ve yönetmelikte belirtilen özel işaret taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde
bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerektiğinde durmamaları ve yardımcı
olmamaları 166 lira.
-Taşıt yolu üzerinde özürlülerin aracı için ayrılmış park yerlerinde park etmek 154 lira.
-Saygısız araç kullanmak, araçtan çöp atmak, seyir halinde telefon kullanmak 77 lira
-Emniyet kemeri takmamak 77 lira.
-11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullanmak ve hayvanları
tevdi etmek 77 lira. Bu ceza hem kullanana hem de kullandıranlara veriliyor. Bisiklet ve motosikletlerin
arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmek; oturma yerine birden fazla kişi
bindirmek 166 lira.
-Aracına izin almaksızın reklam, yazı, işaret, resim, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak,
sesli ve ışıklı donanım bulundurmak 77 lira.
-Park, fren ve dönüş ışıklarının bozuk veya teknik şartlara uygun olmaması 77 lira.
-Sağa ve sola dönüşlerde kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki
bisikletlilere, ilk geçiş hakkını vermemek 77 lira.
-Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak 77 lira.
-İki yönlü yollarda, karşıdan gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak
için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak; dağlık ve dik yokuşlu
karayollarında karşılaşma halinde güvenli geçişi sağlamak için inen araçların önceden sığınma cebine
girmemesi, cep yoksa sağa yanaşıp durmaması, gerektiğinde geri gitmemesi 77 lira para, 15 puan
cezası.
-Araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmamak 166 lira.
-Ehliyetsiz araç kullanmak veya kullanılmasına izin vermek 343 lira.

