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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 ? 

 

 

18 ARALIK GÜNÜ TOPLANTI  

DEVAM ORANI %70 

 

 

25 ARALIK GÜNÜ TOPLANTI 

GEÇİCİ DEVAM ORANI 

%66 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

2020'nin hepimize şans getirmesi ve keyifli bir yıl olması dileğiyle bir kez 

daha yeni yılınızı kutluyorum. 

Rotary'nin en saygın çalışmalarından biri olan Meslek Hizmetleri Ödülü'nü 

vereceğiz yeni yılın ilk toplantısında. Mesleğinde başarılı olmuş, yüksek 

ahlaki standartların yaygınlaşmasını teşvik eden ve gelecek kuşağı 

yüreklendirecek kişilere verilen Meslek Hizmet Ödülü'nü sizlerle birlikte 

kararlaştırdığımız üzere bu dönem iki kişiye vereceğiz. 

Kaybolmaya yüz tutan meslek kategorisinde değerlendirilen, kendi tanımıyla 

"kalfa ve çırak yetişmiyor" ifadesi ile mesleğini yaşatmaya çalışan Sayın 

İhsan Geredeli, "Bakırcılık Geleneğini" 51 yıldır gerçekleştiriyor. Diğer bir 

yandan ise, ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden, sanatı ile övgü 

toplayan ve "Sihirli Flüt" olarak anılan Sayın Şefika Kutluer ise Meslek 

Hizmet Ödülü'nü takdim edeceğimiz diğer sanatçımız. Bu anlamlı toplantının 

gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi 

sunuyorum. Kalabalık bir ekibin her ucundan tutarak ortaya çıkan ve 

şekillenen bir projemizi daha gerçekleştirmiş olacağız. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 

Renkli kişiliğiyle ün yapmış bir felsefe hocası, yılın son sınavını yapmak 

üzere sınıfa girmiş.. Bütün öğrenciler çok heyecanlı, hepsi merakla soruları 

bekliyorlar, felsefe hocası sınıfa şöyle bir bakmış, derken sandalyesini 

kaptığı gibi kürsünün üzerine koymuş..  

- İşte 100 puanlık tek soru demiş.. Bana bu sandalyenin var olmadığını ispat 

edin.   Herkes bir girişmiş yazmaya efendim hızlı hızlı yazanlar harıl harıl 

düşünenler derken, aralarından biri kâğıda tek bir cümle yazmış sonra 

kalkmış hocasına vermiş ve sınavı bitirip çıkmış... Sonuçlar açıklandığı 

zaman bir bakmışlar koca sınıfta 100 üzerinden 100 alan tek kişi var, o da 

sınavı 2 dakikada bitirip çıkan çocuk!  Peki, acaba çocuğa 100 puan getiren 

o tek cümle neymiş?  Cevap kâğıdına sadece şunu yazmış:  

 - HANGİ SANDALYE?  
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SELAHATTİN KARA:1958 yılında Rize’nin Çayeli 

ilçesinde doğan sanatçı resim dışında 

kendisini en çok heyecanlandıran İstanbul’un  

çeşitli görüntülerinin resimlerini yapmaktan 

büyük zevk duyduğunu söylüyor. İkiyüzün 

üstünde karma sergiye katılan ve otuzun 

üstünde kişisel sergi açan sanatçı, 

çalışmalarını 1984 senesinden beri İstanbul 

Ortaköy’deki atölyesinde sürdürüyor.  

ŞAİRİMİZ ÖZDEMİR ASAF’TI, 

YAYIMLANAN BÜTÜN ŞİİRLER 

ONUNDU. 

Güllü diba giydin amma korkarım azar eder 

Nazeninim saye-i har-ı gül-i diba seni 

Gülüm şöyle gülüm böyle demektir yare mu'tadım; 

Seni ey gül sever canım ki canana hitabımsın... 

Yok bu şehr içre senin vasfettiğin dilber ……… 

Bir perî-sûret görünmüş bir hayâl olmuş sana 

Bir elinde gül, bir elde câm geldin sâkiyâ; 

Kangısın alsam gülü, yâ câmı, yahud ki seni ? 

ŞİİRİN ŞAİRİ KİMDİR ? 

 

TABLONUN RESSAMI 

KİMDİR ? 


