
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 19                   TARİH  26 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 ? 

 

 

13 KASIM TARİHLİ TOPLANTI 

DEVAM ORANI %70 

 

20 KASIM TARİHLİ TOPLANTI 

İPTAL EDİLMİŞTİR 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

KOCABEY AİLESİNE SABIRLAR 

DİLERİZ   

Değerli Dostlarım, 

Son yıllarda UR Başkanı'nın ülkemize ziyareti programında yer 

almaktadır. Bu kapsamda, 10 Aralık 2019 günü UR Başkanı'nın Ankara 

ziyaret programı netleşti. Sabah 09:30'da Anıtkabir resmi ziyareti ile 

başlayacak program, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi ile devam edecektir. 

Gündüz programı burada sonlanacak, akşam 19:00'da Sheraton Otel'de 

Ankara Rotary Kulüpleri Intercity toplantısı ile program sonlanacaktır. Bu 

programlara katılımımız bölgemizi UR Başkanı'na tanıtmak için önemlidir. 

Aralık ayında gerçekleştireceğimiz RYLA hazırlıklarımız devam 

etmektedir. Programımız netleşti, duyurumuz yapıldı ve kulüp içi 

görevlendirmelerimiz tamamlandı. Hatta katılım dönüşlerimiz başladı. 

Komitemiz son rötuşlar ile birlikte çalışmalarını tamamlamak üzere. 

Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili gerçekleştireceğimiz projemizin tanıtım 

yazısını komitemiz hazırladı. Belirlediğimiz okullar ile önümüzdeki 

günlerde görüşmeler yapılarak programımız netleşecektir. 

Küresel Bağış projesi yapabilmek için katılım gösterilmesi gereken Vakıf 

Semineri'ne Banu Yedierler ve Safinaz Aytemiz Yağmur dostlarımız 

katılım gösterdiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim içeriği 

ile ilgili toplantımız da detayları bizlerle paylaşacaklar. 

Bu hafta sonu Cuma akşamı Kasım ayı ocakbaşı toplantılarımızı 

gerçekleştireceğiz. Her ocakbaşımız da olduğu gibi bu ocakbaşımızın 

toplantı konusunu sizlerle paylaşacağım. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 

23 KASIM ,CUMARTESİ GÜNÜ BANU VE SAFİNAZ 

DOSTLARIMIZ VAKIF TOPLANTISINA KATILDILAR.  



27 Kasım Neslihan dostumuzun  doğum günÜ ve kutlar ve  mutluluklar dileriz.      
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BURASI NERESİ ? 

Bir zamanlar bilginler ve şairler, 'suskunlar meclisi' adıyla bir topluluk oluşturmuşlardı.  

Üye sayısı kırk kişiydi ve bunu artırmıyorlardı. *Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek fakat çok az konuşmaktı.* 

O zamanlar meşhur şair ve bilgin *Molla Câmî,* bu meclisin üyeleri arasında olmayı arzuluyordu. Günün 

birinde suskunlar meclisinin bir üyesinin öldüğünü duyunca, onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu 

köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden, ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı 

halinde bulunan suskunlar meclisine gönderdi.  

Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Câmî oraya layık bir bilgindi, ama ölen üyenin yerine 

başka birini almışlardı. Yeni bir üye için yer yoktu. Meclisin başkanı, bir bardağı tamamen suyla doldurduktan 

sonra Molla Câmî'ye gönderdi. Zeki bilgin, durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşacaktı. Bunun 

üzerine o da hemen oracıktaki bir gülden küçük bir yaprak koparıp, nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak 

taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın mânasını anlamışlardı: Zarif insanların yeri 

başkaydı. Üyeler, bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler.  

Başkan listeye Molla Câmî 'nin adını ekledi. Kırk sayısının sonuna bir sıfır koyarak, 400 yazdı. Bununla Molla 

Câmî sayesinde, meclisin değerinin on misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Câmî 'ye gelince, 

meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek, kırk sayısının 

soluna koydu. Yani 040 yazdı.  

Alçak gönüllü Molla Câmî, böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi, o meclisin yapısını da 

etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Gül yaprağı olmak, kolay değil. Ama, evde, işte, çevrede geçim ehli 

olmanın, gül gibi geçinmenin yolu gül yaprağı olmaktan geçiyor. Yük olmayıp yük almak, gül yaprağı 

güzelliğine kavuşmak… Kendi içimizde, ailemizle, çevremizle uyumlu olmanın, ebedi güzellikler yolunda 

yürümenin müjdecisi.  

Gül yaprağı sırrına erenler, sağdaki sıfır gibi bulundukları topluma güç katarlar hem de bire on, ama soldaki 

sıfır gibi davranıp kimseye yük olmazlar.  


