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DUYURULAR

Merhaba Sevgili Dostlar,
Bu haftaki toplantımızı Rotary Evi’nde dönem sloganımız “Rotary ile ışık saçın” diyerek açtık.
Fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan misafirimiz oldu ve bizlerle “Göçmenler” temalı sunumunu
paylaştı. Çok memnun olduk, teşekkürlerimizi sunduk.
1. Grup Kulüpleri olarak 11 Nisan Cumartesi günü “Engelsiz RYLA”sını Silivri’de gerçekleştirdik.
“İletişim Çatışmaları Ve Çatışma Çözme Yöntemleri ile Engelli Hakları” üzerinde yoğunlaşan bu
RYLA eğitimi oldukça yararlı ve keyifli geçti. Edirneden yedi toplamda ondokuz katılımcı ile güzel bir
liderlik semineri gerçekleşti.
2 Mayıs Cumartesi Balkan kulüplerini ağırlayacağımız “Balkan Buluşması” ile ilgili çalışmalarımız
hız kazandı. Yunanistan, Bulgaristan ve Türk Rotary kulüplerini Edirne’de buluşturacağımız bu
organizasyonun davet ve hazırlıkları son aşamada.
Ortaköy Rotary Kulübü ile birlikte Edirne’den 6 kız ve 6 erkek öğrencinin İstanbul’da ağırlanması,
kültürel ve tarihi zenginliklerimizin tanıtılması ile ilgili bir proje önmüzdeki haftaya start alıyor.
Hazırlıklarımız tamamlandı. EREY kumbaralarını getirmenizi bekliyoruz.
Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum: “Rotary ile ışık saçın”.
Rotaryen saygı ve sevgilerimle.

Cengiz TUĞLU

2014 – 2015 Dönem Başkanı
Bültenimiz_5 sayfadır
29.Aralık 2014 itibarıyla Dünyada 1.220.115 Rotaryen ve 34.558 kulüp bulunmaktadır.
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KUTLARIZ….

Önümüzdeki hafta toplantımız: 21.Nisan.2015 Salı saat 20.oo de Rotary Evinde.
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ASLINDA EĞLENCELİ BİR ÜLKEYİZ:
Süleyman Demirel, ''Genelevleri kapatalım da, millet bizi mi sevsin?" diyeli 44 yıl oldu.
Ecevit, bir mitingde "bu düzen değişecek" deyince bir vatandaş "düzen hayatından memnun, düzülen
ne zaman değişecek?" diyeli 17 yıl oldu.
Güzeldere köyü muhtarlığı siyasetçilerin köye girmesini yasaklayalı 13 yıl oldu.
Tansu Çiller, "Cenabı Allah'ı size emanet ediyorum!" diyerek miting alanındakilere büyük bir
sorumluluk yükleyeli 11 yıl oldu.
Kaya Çilingiroğlu, Ferrari'ye binerken "Ferrari'yi yeni mi aldınız?" sorusuna "Siz Feraye'yi nerden
tanıyorsunuz?" diyeli 10 yıl oldu.
Meclis spor, kimsesiz çocuklarla yaptığı moral maçını 3-2 kazanarak çocukları ağlatalı 7 yıl
oldu.Meclis spor, Engelliler haftası kapsamında görme engellilerden oluşan takımı dostluk maçında 73 yeneli 6 yıl oldu.
Bakan Mehmet Şimşek, "Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek" diyeli 5 yıl oldu.
Çorum'da Hayvanları Koruma Derneği açılışında kurban kesileli 4 yıl oldu.
Kırşehir'de komşusunun tavuğuna tecavüz eden adam, yakalanınca "sadece arkadaşız" diyeli 4 yıl
oldu.Japonya'daki 8,9 büyüklüğündeki depremde camdan atlayan tek kişi bir Türk çıkalı 4 yıl oldu.
Bodrum'da gezmeye çıkan Amerikan askerlerini gören TGB üyesi bir grup genc, askerlere çuval
gösterip bir askerin başına çuval geçireli 3 yıl oldu.
Melih Gökçek, Samanyolu Haber'de katıldığı bir programda "Anası tecavüze uğruyorsa neden çocuk
ölsün? Anası ölsün." diyeli 2 yıl oldu.

Jinekologlardan gerçek sorunlara şakacı cevaplar!

Doktorlar da mizahtan anlar... Nasıl mı? Jinekologlara sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar:
- 35'ten sonra çocuk yapmak doğru mudur?
Yanıt: Hayır, 35 tane yeterli görünüyor.
- Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için en güvenilir yöntem nedir?
Yanıt: Doğurmak.
- Doktorum bana doğum yaparken hissedeceğim şeyin acı değil sadece normal bir baskı olacağını söyledi, bu
doğru mu?
Yanıt: Tabii, bakınız meteoroloji uzmanları da kasırgayı normal bir doğa olayı olarak tanımlar.
- Bebeğimiz gecen hafta dünyaya geldi. Karım ne zaman kendini yeniden iyi hissetmeye ve normal davranmaya
başlayacak?
Yanıt: Çocuklar ayrı eve çıktıkları zaman.
- Kocam külot yerine bokser don giyerse hamile kalma olasılığım artar mı?
Yanıt: Evet ama hiç bir şey giymezse daha çok şansınız olur.
- Tam olarak ne zaman hamile kaldığımı nasıl bilebilirim?
Yanıt: Yılda bir kere seks yaparak.
- Kusmalarımın hamileliğin sabah bulantılarından mı yoksa grip olduğumdan mı kaynaklandığını nasıl bilebilirim?
Yanıt: Eğer gripseniz iyileşirsiniz.
- Hamile kaldığımdan beri göğüslerim ve hatta ayaklarım bile büyüdü. Hamilelikte küçülen bir şey var mı?
Yanıt: Evet, idrar torbanız.
- Hamile kaldığımdan beri kızarmış soğan halkaları olmadan yatağa giremez oldum. Bu aşerme normal mi?
Yanıt: Onlarla ne yaptığınıza bağlı...
- Hamileliğim ilerledikçe, yabancılar bana daha çok gülümsemeye başladı. Neden?
Yanıt: Çünkü onlardan daha şişmansınız.
- Hamileliğin son zamanlarındaki seks, hangi şartlarda doğumu başlatır?
Yanıt: Eğer bu olay, kocanızla başka bir kadın arasında olursa.
- Doğum hemoroit sebebi olabilir mi?
Yanıt: Doğum, bahane bulmak istediğiniz her şeyin sebebi olabilir.
- Anne sütünü saklamak için en uygun yer neresidir?
Yanıt: Göğüsleriniz.
- Meme pompalarının güvenli bir alternatifi var mı?
Yanıt: Evet, bebek dudakları.
- Bebeği sütten ne zaman kesmek gerekir?
Yanıt: Dişleri çıkmaya başladığında.
- Bir anne emzirirken hamile kalabilir mi?
Yanıt: Evet ama önce bebeği memeden ayırıp uykuya yatırırsanız işiniz daha kolay olur.
İrfan ERETEN’in katkısı ile

Yunan ekonomisinde çarklar nasıl dönüyor
Küçük bir Yunan sahil kasabasında yağmur yağıyor ve boş ve ıssız sokakları ıslatıyordu. Zor zamanlardı,
herkes borç içinde ve kredi kartları ile yaşamağa çalışıyordu.
O gün paralı bir Alman turist kasabaya arabası ile geldi ve kasabanın oteline girerek bir oda istedi.
Masaya 100 € bırakarak geceyi geçireceği odayı görmek istediğini söyledi.
Otel sahibi birkaç odanın anahtarını vererek bakmasını söyledi. Alman turist merdivenlerden yukarı
yukarı çıkarken otel sahibi dışarı fırladı ve doğruca yandaki kasaba koşarak 100 € yu vererek borçlarını
ödedi.
Kasap 100 € yı alınca caddenin sonundaki domuz tüccarına koştu ve ona olan borçlarını ödedi.
Domuz tüccarı aldığı parayla derhal kooperatife gitti ve borçlarını kapattı. Kooperatifteki yetkili 100 € yı
alarak kasabanın meyhanesine gitti ve birikmiş içki borçlarını ödedi.
Meyhaneci aldığı parayı salonda içkisini içen ve zor analar yaşayan ve işini veresiye yapan kasabanın
fahişesine vererek rahat bir nefes aldı.
Kasabanın fahişesi aldığı 100 € yu ötele götürerek birikmiş borçlarını ödedi. Otel sahibi aldığı parayı daha
kasasına koymamıştı ki Alman turist odaları gezmiş ve aşağıya resepsiyona inmiş ve odaları beğenmediğini
ve otelde kalmayacağını söyledi. Otelciden parasını geri istedi ve 100 € sunu alıp otelden ayrıldı..
Şimdi,
Hiç kimse bir şeyler üretmedi
Hiç kimse bir şey kazanmadı. Ancak kasaba halkı tüm borçlarını ödeyerek geleceğe daha iyimser bakmaya
başladı.
Ve işte bayanlar baylar yunan hükümeti ekonomik problemlerini böyle çözeceğini ümit etmektedir.

1880/39 uncu toplantımızın Sunucu Konuşmacısı Gazeteci ve Fotoğraf Ustası Behiç GÜNALAN dı
Konu : GÖÇÜN ORTA YERİ HÜZÜN adını taşıyordu.25 yıl önce Bulgaristandan göç eden soydaşlarımızın
Türkiyeye gelişlerinde yaşadıkları ızdırabın aynası olan fotoğraflardı.

“Engelsiz RYLA” görüntüleri.

