
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 05                TARİH 10 AĞUSTOS 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 ? 

 

22 TEMMUZ GÜNLÜ 

TOPLANTI  DEVAM ORAN 

%75 

 

 

05 AĞUSTOS GÜNLÜ 

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI %60 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Rotary Ailem, 

“Rotary Fırsatlar Yaratır” diye başladığımız dönemde bir ayı geride 

bırakırken, 2 zoom toplantısı, 1 fiziki toplantı ve 2 Eğitim Seminerine kulüp 

üyelerimiz, eşlerimiz, Rotaract ve İnteractlarımızla katılım gösterdik. 

Temmuz  ayı içinde kulüp asamblemizi gerçekleştirerek, komitelerimizi 

belirledik. Bu zor dönemde elimizden geldiği kadar motive olmaya ve proje 

üretmeye devam edeceğiz.  Temmuz ayı için de Ankara Anıttepe ve 

Beysukent kulüpleri ile ortak bir toplantı gerçekleştirdik. Selçuk 

Pehlivanoğlu’nun konuşmacı konuk olarak katıldığı toplantımızın hepimiz 

için çok keyifli geçtiğini umuyorum. Ağustos ayının ilk toplantısında Tunalı 

Hilmi Rotary Kulübü GDB. Deniz Gürsoy Ayalp, bizlere Ateşböceği projesini 

bölge komitesindeki görevi çerçevesinde anlattı. Küresel Bağış 

Projelerinden biri olan Ateş Böceği Projesini çok önemsiyor ve katkı 

göstermek istiyorum. Katılım ve bilgilerini bizimle paylaştığı için Deniz 

dostumuza teşekkür ederim. 

Bildiğiniz üzere Ağustos ayı Rotary’de üyelik ve üyelik geliştirme ayıdır. Bu 

dönemde önemle üzerinde durduğumuz konulardan biri de yeni üyeler ile 

kulübümüzü kuvvetlendirmektir. Tüm Dostlarımızın ve eşlerimizin , 

Kulübümüz kültürüne , dostluğuna uyacak , etkin ve yeni üye adayları 

konusunda desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. 

Sevgili Dostlarım 2022 – 2023 yılı Uluslararası Rotary Başkanı JENİFER 

JONES olarak belirlendi. Kendisi UR.’nin ilk kadın başkanı. Jennifer Jones, 

Media Street Productions Inc. kurucu başkanı ve CEO’su olarak iş 

dünyasında oldukça başarılı ve bir çok ödül sahibidir. Uluslararası Rotary’de 

bir çok önemli görev üstlenmiş ve hepsini üstün başarılarla tamamlamıştır.   

Rotary Club of Windsor-Roseland üyesidir ve 6400. Bölge Guvernörlüğü 

yapmıştır. 2016-2017 yıllarında Uluslararası Rotary Başkan yardımcılığı 

yapmıştır. Polio hastalığı son komitesi dünya başkanlığı yapmış ve 150 

milyon dolarlık fon yönetmiştir. 2019 yılındaki Hamburg Almanya’da yapılan 

konvansiyon organizasyonu fon komitesi başkanlığı yapmıştır. Bir çok rotary 

projesinde hizmeti ve uluslararası ödülleri vardır.  Nick Krayacich isimli bir 

aile hekimi ile mutlu bir evliliği sürdürmektedir. Yeni görevinde başarılar 

dileriz.  

Bu haftaki toplantımız da Engelleri Sanat İle Aşıyoruz Bölge Komite 

Başkanı, Gaziosmanpaşa Rotary Kulübü üyesi Meltem Bahçelioğlu ve 

Kulübümüz komite başkanı GDB. Hale Duru Dostumuz bizlere proje 

hakkında bilgi verecek ve projelerini anlatacaklar. Zoom üzerinden 

yapacağımız toplantımıza katılımınızı önemle rica ediyorum. Yüz yüze 

toplanamadığımız bu dönemde Zoom toplantıları bizler için bir fırsat ve 

motivasyon sağlıyor. Bu konuda hassasiyet göstereceğinize tüm kalbimle 

inanıyorum. Sözlerime son verirken tüm dostlarıma sosyal mesafemizi 

koruduğumuz sağlıklı günler diliyorum. 

ROTERYEN SEVGİ VE SAYGILARIMLA 

                                                                        DB. RTN. BANU YEDİERLER 
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TEŞEKKÜRLER UĞUR 

Toplum hayatını düzenleyen üç alan vardır. Birincisi yasaların etkili olduğu “yasaların egemenlik” alanı. Bu 

alanda kişinin yapacakları ve yapamayacakları yasalarla tanımlanmıştır. İkincisi bireysel tercihin geçerli olduğu 

“bireyin özgür” seçim alanı. Kişinin kendi tercihine göre istediğini yapmakta özgür olduğu özel alan. Üçüncüsü 

ise “gönüllü itaat” alanı. Polis zoru olmaksızın bireylerin yasalara gönüllü olarak uydukları alandır. Bu alan her 

toplumda yurttaşlık bilinci tarafından şekillenir. Tarihi cesaret ve fedakarlıklarla dolu ülkemizin insanlarının 

gösterdiği zaaf, yurttaşlık bilincinin çok zayıfladığını gösteriyor. Yurttaşlık bilinci bir yönüyle ortak değer 

sistemine sahip olarak, tasada ve sevinçte birlik olmayı; diğer yönüyle de toplum için yararlı olanı kişisel çıkar 

ve rahatlığının önüne koymayı gerektirir. Sadece coronavirüsü yenmek için değil, birlik ve beraberlik içinde 

yaşamak için de   zayıflayan yurttaşlık bilincini oluşturmak için çalışmamız gerekiyor. Çünkü dayanışmayı 

bencilliğin üzerine çıkarmayan toplumlar çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalır. 

Ülkemizde son dönemde bütün uyarılara rağmen yaşanan dağınıklığın arkasındaki esas neden, zayıflayan 

yurttaşlık bilincinin sonucu olarak, gönüllü itaat anlayışındaki yetersizliktir. Bireyler kendi özgür tercihleri 

yapmak konusundaki kararlılıklarını, başkalarını da gözetmek yönünde genişlettikleri zaman, özledikleri 

normale dönmeleri hızlanacaktır. Bilim insanlarının ülkemizdeki virüs yayılımını önlemek için aradıkları sihirli 

anahtar belki de budur. Bu anahtarı aramaya çıkanlar bunun belki çok yakınlarında, belki de ulaşamayacakları 

kadar uzakta olduğunu göreceklerdir. 


