
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 04                TARİH 28 TEMMUZ 2020 

UR BAŞKANI 

HOLGER KNAACK & SUSANNE 

 

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

SERHAN ANTALYALI & ZÜMRÜT 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 

CENGİZ TURGAY & NİLÜFER 

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

BANU YEDİERLER 

 

SEKRETER  

SİNEM ATAY GÖRÜR 

 

SAYMAN 

SAFİNAZ AYTEMİZ YAĞMUR 

 

ÜYE GLDB. ADAYI 

NİZAMETTİN ÇOBAN 

 

ÜYE GDB. 

ALPER AYALP 

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 ? 

 

15 TEMMUZ GÜNLÜ 

TOPLANTI  DEVAM ORAN 

%70 

 

 

22  TEMMUZ GÜNLÜ 

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI %75 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Dönemimizin 3. Toplantısını 22.07.2020 tarihinde uzun bir aradan 

sonra fiziki olarak gerçekleştirdik. Eşlerimiz ve çocuklarımızın katılımı 

ile oldukça kalabalık olduğumuz toplantı da şehir dışında olması 

sebebi ile katılamayan dostlarımızın eksikliğini hissettik. 

Dönemimizin ilk fiziki toplantısında dostlarıma dönem rozetlerini, her 

üyemiz ve eşleri adına Gül Dünya ormanına bağışladığım fidanların 

sertifikalarını ve Akdeniz Rotary Kulübünün bursiyerlerine katkı 

sağlamak için hazırladığı nazar bilekliklerini takdim ettim. Dönem 

hedeflerimizin ve projelerimizin konuşulduğu, bölge haberlerini 

paylaştığım keyifli toplantımızı, güzel bir dönemin başlangıcı olması 

dileklerimiz ile geçmiş dönem başkanlarımızla beraber pastamızı 

keserek sonlandırdık.  

26.07.2020 tarihinde 2. Bölge görevimiz olan İş İnsanları için Etkili 

Konuşma Semineri gerçekleştirildi. Zoom üzerinden yapılan 

seminere GDB. Şebnem YİĞİT konuşmacı olarak katıldı. Çok sayıda 

Roteryen dostumuzun katıldığı seminere bizde Gazi Rotary Ailesi 

olarak eşlerimizle katılım gösterdik. Bugüne kadar yapılan her iki 

seminerin de katılım sertifikaları, 2430 Bölge tarafından tarafıma 

ulaştırıldığında sizler ile paylaşacağım.  

 Rotary’nin 6 odak noktası olan Anne ve Çocuk Sağlığı, 

Dünya Barışının sağlanması, Susuz insanlara temiz su götürülmesi, 

hijyen sağlanması, Toplumların ekonomik ve sosyal kalkınması, 

Temel Okur yazarlık ve Hastalıkların önlenmesine bir yenisi eklendi. 

7. Odak noktamız ÇEVREYİ KORUYALIM. Bu Konu da elimizden 

geleni yapabilmek için proje geliştirmek ve çalışmak en büyük arzum, 

sizlerin de desteğinin tam olacağına inanıyorum.  

 Bülten yazımın sonuna gelmişken, Can Yücel’in şu 

dizeleri ile bitirmek isterim.  Nefes almak bayramdır mesela; günün 

birinde soluksuz kalınca anlar insan…Görmenin nasıl 

bir Bayram olduğunu karanlık öğretir; sevmeninkini 

yalnızlık…Sızlamayan her organ, hele de burun direği Bayramdır. 

Bayramdır, elden ayaktan düşmemek, zihinden önce bedeni 

kaybetmemek, kurda kuşa yem olmayıp “Çok şükür bugünü de 

gördük” diyebilmek…Sevdiklerinle geçen her gün Bayramdır.  

Tüm sevdiklerimizle geçireceğimiz nice bayramlar olması 

dileklerimle, İYİ BAYRAMLAR   

  

Roteryen Sevgi ve Saygılarımla, 

DB.Banu YEDİERLER 
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TEŞEKKÜRLER UĞUR 

Lukretius demiş ki, “Kendi tırmandığı en yüksek dağ ile 

dünyada var olan en yüksek dağı aynı sanan kişi 

aptaldır.”  

Zaten bugün biri karşımıza çıkıp aynı şeyi söylese 

muhtemelen biz de ona aptal deriz. Ama yine de neredeyse 

her gün aynısını yapıyoruz. Yazar, matematikçi, Nassim 

Taleb, Latin şairden esinlenerek buna bir de isim koymuş: 

Lukretius küçümsemesi. (Peki, Lukretius’un yaşadığı 

zamanda, dünyamızın yalnızca bildiklerinizle sınırlı olduğunu 

düşünmek çok mu tuhaftı? Günümüzde elimizin altında 

kolayca ulaşabileceğimiz onca bilgi varken bizim yaptığımız 

hatalara kıyasla birçok açıdan çok daha zekice olduğunu 

söyleyebiliriz.)  

“Sevgi cennet bahçesindeki elmalar gibi ağaçta yetişmez; sizin yaratmanız gereken bir şeydir. Ve hayal 

gücünüzü de kullanmalısınız.” Joyce Cary 

Sanayi Devrimi esnasında, kaslarımızı makinelerle değiştirmeyi nasıl başaracağımızı öğrendik ve insanlar da 

daha çok zihinlerini kullandıkları daha yüksek maaşlı işlere geçtiler. Mavi yaka işlerin yerini beyaz yaka işler 

aldı. Şu anda zihinlerimizin yerini makinelerin nasıl alabileceğini çözmeye başlıyoruz. Eğer bunda da başarılı 

olursak, bize ne iş kalır ki?  


