
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 18                   TARİH  18 KASIM 2019 

UR BAŞKANI 

MARK DANİEL MALONEY& GAY 

  

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

M. HAKAN KARAALİOĞLU & FEZA 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 

KEMAL AKMAN & FATOŞ 

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

ALPER AYALP 

 

SEKRETER  

NESLİHAN UĞUR 

 

SAYMAN 

NİZAMETTİN ÇOBAN 

 

ÜYE GLDB. ADAYI 

BANU YEDİERLER 

 

ÜYE GDB. 

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 ? 

 

 

06 KASIM TARİHLİ TOPLANTI 

DEVAM ORANI %85 

 

 

13 KASIM TARİHLİ TOPLANTI 

GEÇİCİ DEVAM ORANI 

%70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Gençlere yönelik gerçekleştirilen projeler tam anlamıyla birer Rotary projesi. 

Bu dönem guvernörümüz tarafından bizlere verilen RYLA eğitim 

seminerimizi 5 - 8 Aralık 2019 tarihleri arasında Hotel Midi'de 

gerçekleştireceğiz. Rotary bursiyerlerinin katılımını öncelikli olarak 

hedeflediğimiz bu eğitim seminerimiz ile ilgili tüm konuşmacılarımız 

belirlendi. Programımıza işlendi. Buradan sonra komitemiz tarafından 

yapılacak çalışmalar basılı materyallerin tamamlanması ve 

görevlendirmeler. Biliyorsunuz ki, RYLA programı 3 tam günü kapsayan bir 

organizasyon ve tüm kulüp üye ve eşlerimiz ile dönüşümlü olarak görev 

almamız projenin etkin gerçekleşmesi için olmazsa olmazımız. Bu nedenle 

komite başkanımız gerekli görevlendirmeleri hem gün içinde hem de akşam 

programlarında yapacaktır. Bu konuda yapmış oldukları özverili 

çalışmalarından dolayı GDB Serdar Bandik ve Banu Yedierler'e ve 

komitemize teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan önceleri yaptığımız gibi, 

başarılı bir RYLA bizi bekliyor. 

Bir diğer önemli hatırlatmam ise 10 Aralık 2019 günü UR Başkanı Mark 

Daniel Maloney ve eşi Gay'in bölgemize ve Ankara'ya yapacağı ziyaret ile 

ilgili. 10 Aralık Salı sabahı Anıtkabir Ziyareti ile başlayacak program, akşam 

Ankara Kulüplerinin Intercity toplantısı ile tamamlanacaktır. Detaylı 

programı sizlerle paylaşacağım. Bu toplantıdan kaynaklı olarak, 11 Aralık 

günü toplantımızı iptal edeceğiz. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 



18 Kasım Saygın dostumuzunve Sinem dostumuzun oğlu Demir’in,18 Kasım Gamze&Kemal 

dostlarımızın oğlu Kuzey’in ve 23 Kasım Hale dostumuzun eşi Erkut’un doğum günleri ve kutlar ve  

mutluluklar dileriz.      
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BU KANYON :;SAMSUN İLİ 

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ 

ŞAHİN KAYA KANYONUDUR. 

Halk arasında bilinen bir hikayedir. Kayserili’ye bir malın fiyatını sormuşlar. 

Kayserili de soruya başka bir soruyla karşılık vermiş. "Alırken mi, satarken 

mi?" Kayserililerin uyanıklığına atfedilen bu özellik sadece Kayserililere özgü 

değil, insanoğluna özgü çok temel bir özelliği yansıtıyor. Belki bunun tek 

istisnası altındır. Altının hikayesi, yontma taş devrine dayanır. Bu döneme ait 

mağaralarda keşfedilen doğal altın parçalarının geçmişi, milattan önce 

40.000'i işaret etse de altının ilk kez insanlar tarafından kullanılması yaklaşık 

37 bin yıl sonra eski Mısır’da gerçekleşti. Altın, Mısırlıların dini ve gündelik 

yaşamında çok değerli görülürdü. Mücevherden Büyük Piramitler’in mezar 

taşlarına ve Kral Tut’ın cenaze maskesine kadar her şey altından yapılmıştı. 

Mısırlılar, altın madenlerini bulabilecekleri yerler ve krallığın dört bir yanındaki 

en iyi altın yatakları hakkında bilgi veren ayrıntılı haritalar da oluşturmuşlardı. 

Ancak altını çok sevseler de hiçbir zaman ticari amaçla kullanmadılar. Tüm 

bunlar, altının resmi bir parasal değeri olmadığı ancak yine de yüksek talep 

uyandırdığı bir dönemi işaret ediyordu. Parlaklığı ve kararmaya karşı olan 

direnci, bu değerli metali zaman içinde ideal bir mücevher kaynağı ve 

nihayetinde geçerli bir para birimi haline getirdi. Güzelliği ve nadir oluşundan 

ötürü altın, onu elde edebilen hemen her kültürde asaletin ve cazibenin 

sembolü oldu. Amerika Kıtası Batılılar tarafından istila edildiğinde gemicilerin 

ilk dikkatini çeken, yerlilerin sahip oldukları altın obje ve süslemelerdi. Bir 

bakıma bugün Orta Doğu’nun laneti olan petrol, 16 ve 17’nci yüzyılda orta 

Amerika’nın laneti olmuş ve o bölge yerlilerinin katliamına yol açmıştı. 

BURASI NERESİ ? 


