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ÜYE GLDB. ADAYI 

BANU YEDİERLER 
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KEMAL KORANEL 

DÖRTLÜ ÖZDENETİM 

 

Düşündüğümüz, söylediğimiz  

ve yaptığımız şeyler : 

 

1- GERÇEĞE UYGUN MU ? 

 

2-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN 

ADİL Mİ ? 

 

3-İYİ NİYET VE DAHA İYİ 

DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK 

MI ? 

 

4-İLGİLİLERİN TÜMÜ İÇİN 

YARARLI MI ? 

 

28 AĞUSTOS ORTAK 

TARİHLİ  TOPLANTI  

DEVAM ORANI %55 

 

04 EYLÜL  TARİHLİ  

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI  

%75 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Dönemimizin ilk etkinliğini hep birlikte, bir arada, başarılı bir şekilde 

tamamladık. Bu dönem IV. kez düzenlediğimiz Köpek Güzellik 

Yarışmamızda tüm kulüp üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.  

Serdar Başkanım ve Uğur Başkanım liderliğinde tüm kulüp üyeleri aktif 

olarak rol aldı. Bu dönem yarışmamızın duyurusu konusunda 

gösterdiğimiz çaba ile Ankara'da çeşitli yaşam sitelerine, alışveriş 

merkezlerine, pasajlara, parklara duyuru afişlerimiz ve el broşürlerimiz ile 

ulaştık hayvan severlere. Tüm kulüp üyelerimize gösterdikleri çaba ve 

özveri için şükranlarımı sunuyorum. 

Bir diğer gerçekleştirmeyi planladığımız Dünya Sepsis Günü etkinliği için 

girişimlerimizin sonucu beliyoruz. AnkaMall Alışveriş Merkezinden 

gelecek olumlu cevaba göre farkındalık yaratmak için standımızı 

açacağız 13 Eylül Cuma günü. Ayrıca bu konu hakkında televizyon 

programlarına girişimimiz devam ediyor, umarım buradan da olumlu bir 

dönüş alarak, daha büyük kitlelere ulaşabileceğiz. 

Eylül ayı ile birlikte kulüp ocakbaşlarımıza başlayacağız. Sizlerden gelen 

istek üzerine ilk ocakbaşı haftamızı 28 Eylül olarak değiştirmeye karar 

verdi komitemiz. Gruplarımdan ilk ev sahibi Deniz dostumuza teşekkür 

ediyorum, yeni tarihimiz ile birlikte diğer gruplarımızdan da ev sahiplerini 

bu hafta içinde belirleyerek sizlerle paylaşacağız. 

Eylül ayının son haftasında, 4 yıl önce elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz, 

merhum üyemiz Sabahattin Kırtunç anısına toplantımızı eşli olarak 

gerçekleştireceğiz. Eminim ki, özellikle bu toplantımızda devam oranımız 

ile Sabahattin Kırtunç dostumuzu anacağız ve anısına hayatına 

dokunacağımız kişilerle bir araya geleceğiz. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

                                                             Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 





BU RESMİN RESSAMINI TANIYAN DOSTLARIM ÖZELDEN 0(532) 

214 3039 NUMARALI TELEFONUMA WHATSAP’DAN 

BİLDİRİRSE. BİLENLER ARASINDA YAPILAN ÇEKİLİŞTE 

KAZANAN DOSTUMA BİR HEDİYEMİZ VAR.SON BİLDİRİM TARİHİ:16/09 2019 



13 Eylül Sait dostumuzun oğlu Seyithan’ın doğum günü kutlar ve  mutluluklar dileriz.      

YANLIŞ YAPTINIZFİLENİN SULTANLARI!  

Evet büyük hata! 

Güçlü kadınları sevmeyen erkeklerin ülkesinde; 

gülerek, koşarak, atlayarak, sıçrayarak, 

parmaklarınızın ucuyla sarstınız o küçük 

dünyalarını birilerinin! 

Türk bayrağından hoşlanmayan, milli olan her 

şeye düşman bir kesimin canını sıktınız her yanda 

Türk bayrağını dalgalandırarak! 

Çocuk doğurma eylemine “soğuk” tavır alan feministleri de, çocuk doğurtup kadınları eve tıkmayı 

hedefleyen bağnazları da huzursuz ettiniz yeni doğmuş bebeklerinizle sahaya çıkarak! 

Çocuklarıyla işlerini ayrı tutmayı öğütleyen, çocukları fanusta büyütme taraftarı pedagogları, çocuğu 

olduğu için kendini her şeyden soyutlayan, hayatını çocuğuna göre şekillendiren anneleri de kızdırdınız 

bence biraz! 

Sporun futbolla, onun da erkeklerle sınırlı olduğunu düşünenleri tedirgin ettiniz! 

Her maçtan sonra olduğu gibi dünya basınına en rahat haliyle İngilizce röportaj veren Eda Kaptan, 

tercümansız sokağa çıkamayan devlet büyüklerini ve pek çok erkek sporcuyu da rahatsız etti sanki! 

Ama onlara bakmayın biz sizi çok sevdik, çok da onurlandık. 

Giydiğiniz şort ve atletten rahatsız olmayan milyonlarca erkek ve kadın, bacaklarınızı değil yüreklerinizi 

seyretti dün akşam. 

Ve gurur duydu.Gözlerinizdeki ışığı, yüzünüzdeki gülümsemeyi, kollarınızdaki gücü iliklerimize kadar 

hissettik, eşlik ettik sevincinize. 

Sporda dünya çapında bir başarı kazanıyoruz ve bunu kadınlarımızla yapıyoruz. Pek de sevinilesi değil 

kimileri için. Yok saymaya çalışmaları normal. Kadın dövülendir, öldürülendir en iyi ihtimalle görmezden 

gelinen, “sınırları aşmadığı sürece” sevilen ve beğenilendir. 

Ama siz sınırı da aştınız be kızlar! 

Sıradan ailelerin sıradan çocukları olarak, arkasında nüfuzlu birilerinin varlığı ile değil bilek gücüyle 

yükselen kadınlar olarak sınırı aştınız! 

Beşik çağındaki bebeğiyle Gözde'yi de alıp geldiğiniz için sınırı aştınız! 

Meşhur Uygur atasözünde olduğu gibi “bir elinizle beşiği, diğer elinizle dünyayı salladınız” dün gece de 

bu gün de ❤ Gurur duyduk ❤ Mutlu olduk ❤ 

SEVGİLİ DOSTLARIM BU YAZININ BİRYERDE KALMASI GEREKTİĞİNE İNANDIĞIM İÇİN TEKRAR OKUMAK ZORUNDA 

KALIYORSUNUZ. ÖZÜR DİLERİM 

Dünya bir taraftan çok büyük bir değişimin içinde ilerlerken, insan bütün bunları 200 bin yıl önceki bir 

donanıma sahip beyni ile yürütüyor. Anlaşılan bir süre daha yeni yolun bir bölümünü eski ayakkabılarla 

yürümeye devam edeceğiz. Yapay zekânın da bir üst sürümü gelinceye kadar, bu büyük değişimi eski 

donanım ile sürdürmek zorunda olmak da Homo Sapiens’in son kuşağını oluşturan 21.yy insanlarının 

mücadelesi olacak. 


