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KULÜPLER’DEN HABERLER

Temel fıkraları    
Temel Karayolları Müdür-

lüğü’nde işe başlar. Şehirler arası bir 
yolda çizgileri çekmekle görevlendi-
rilir. Verilen bir kutu boya ve fırça ile 
işe koyulur.

Bir gün amiri gelip Temel’in gün-
lük yaptığı için yazılı olduğu çizelge-
ye bakar: 1. gün 500 metre, 2. gün 
300 metre, 3. gün 150 metre, 4. gün 
100 metre. Amir sorar:

Temel. Sen gün geçtikçe tembel-
leşiyor musun ne?

Temel cevap verir:
Haşa Amirum. Elimdem geldu-

ğunca hızlı çalışayrum ama boya ku-
tusundan iyuce uzaklaştum.

●●●

Hastahane
Temel iki kulağı yanık vaziyette 

hastaneye getirilmiş. Doktor bu du-
ruma şaşırıp sormuş:

- Bu nasıl oldu?
- İti yaparken telefon çaldı.
- Peki diğer kulağın nasıl yandı?
- O da ambülans çağırırken yan-

dı.
●●●

Meyhane duvarlarından inciler
Horoz ötsün ötmesin,
sabah mutlaka olacaktır.

***
Zirveye çıkarken herkese selam 

ver, çünkü inerken onlarla karşılaşa-
caksın.

***
İnsanlar topraktan yaratılmıştır, 

her an çamurlaşabilirler.
***

Başımızdan geçenlere değil, kafa-
mızdan geçenlere içelim.

***
Büyük Adam olmaya gerek yok,
bizler yalnızca “Adam” olalım ye-

ter.

Dünyada oturarak başarıya ula-
şan tek canlı tavuktur.

***
Akıllı olup da dünyanın kahrını 

çekeceğine, deli ol dünya senin kah-
rını çeksin.

***
Dal, rüzgarları affetmişse de, kı-

rılmıştır bir kere.
***

Dünyanın en cesur yaratıkları in-
sanlardır, öleceklerini bilerek yaşar-
lar.

●●●

Şeyh Edebali‘ nin nasihatı
Bak DOSTUM!
Cahil ile dost olma
İlim bilmez, İrfan bilmez, Söz 

bilmez, Üzülürsün
Saygısızla dost olma
Usul bilmez, Adap bilmez, Sınır 

bilmez, Üzülürsün
Aç gözlü ile dost olma
İkram bilmez, Kural bilmez, 

Doymak bilmez, Üzülürsün
Görgüsüzle dost olma
Yol bilmez, Yordam bilmez, Ku-

ral bilmez, Üzülürsün
Kibirliyle dost olma
Hal bilmez, Ahval bilmez, Gönül 

bilmez, Üzülürsün.
Ukalayla dost olma
Çok konuşur, Boş konuşur,Kem 

konuşur, Üzülürsün.
Namertle dost olma
Mertlik bilmez, Yürek bilmez, 

Dost bilmez, Üzülürsün.
- İlim bil, İrfan bil, Söz bil
- İkram bil, Kural bil, Doyum bil
- Usul bil, Adap bil, Sınır bil
- Yol bil, Yordam bil, 
- Hal bil, Ahval bil, Gönül bil
-Çok konuşma, Boş konuşma, 

Kem konuşma
- Mert ol, Yürekli ol,
- Kimsenin umudunu kırma .
 

Sen seni bil , Ömrünce yeter sana.

●●●

Türk yönetim felsefesi
Türk ve Japon şirketleri arasında bir 
kürek yarışı düzenlenmesine karar 
verildi. Her iki takımda performans-
larının en üst düzeyine varabilmek 
için uzun ve zorlu bir hazırlık döne-
minden geçti. Büyük gün geldi ve iki 
takımda kendini hazır hissediyordu..
Japonlar yarışı bir kilometre farkla 
kazandılar....
Yarış sonrası Türk takımı çok sarsıl-
mıştı. Türk Şirket yönetimi yarışın 
açık farkla kaybedilmesinin nedeni-
nin bulunmasına karar verdi. Yapılan 
araştırmalar, analizler ve uzun çalış-
malar sonucu hata bulundu ve çözüm 
önerisi getirildi. Japonların takımında 
8 kişi kürek çekiyor,1 kişi dümencilik 
yapıyordu. Türk Takımında ise 1 kişi 
kürek çekiyor, 8 kişi dümeni kullanı-
yordu. 9 kişilik Türk takımı Japonlar-
la bir yarış yapmak üzere yeniden ya-
pılandı. Yeni yapılanma şekli şöyleydi; 
4 dümen müdürü, 3 bölgesel dümen 
müdürü, kürek çekmekle görevli ki-
şinin performansından sorumlu bir 
dümen yöneticisi, ve kürek çekme ele-
manı.
İkinci yarışı Japonlar iki kilometre 
arayla kazandılar. Tepesi atan Türk 
şirketi yönetim kurulu hemen hare-
kete geçti; Yarışın kaybedilmesinden 
sorumlu tutulan kürekçi kovuldu ve 
müdürlere sorunun çözümüne olan 
katkılarından dolayı ikramiye verildi. 

●●●

Gülerek, Keyif Alarak


