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1- GERÇEĞE UYGUN MU ? 
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ADİL Mİ ? 
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MI ? 
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YARARLI MI ? 
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Sevgili dostlarım merhabalar,  

Eylül ayının ilk toplantısını zoom üzerinden gerçekleştirdik. Stratejik 

Planlama komite Başkanımız GDB. Mustafa KOCABEY ile birlikte 

Kulübümüzün güçlü ve zayıf yanlarını konuşurken, içinde bulunduğumuz 

dönemde daha etkili ve verimli nasıl olabilirizi konuştuk.  Mustafa 

Başkanıma bu etkili toplantı için bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Toplantımızda aramıza  yeni katılan Gamze dostumuzu tanıma fırsatı 

bulduk. Bir sonraki toplantıda iletişim konusunda bizi bilgilendirecek olan 

Gizem dostumuzun sunumunu merakla beklemekteyim. 

Sizlere çok güzel bir haberim var. 

UR 2430 Bölge Mobil uygulaması bitirilerek kullanımınıza açılacaktır. 

Yeni nesil iletişim ve bilgilendirme platformunda kendinize,kulübünüze ve 

bölgemize ait herşeyi bulacak ve bölgemizden duyurular alacaksınız. 

Büyük paralar harcanarak yapılan ve ilk 10 gün içerisinde güncelliğini 

yitiren bölge rehberleri dönemi inşallah sona erecektir. Başkanlar ve 

Sekreterlere bu hafta yapılacak bölge eğitiminden sonra sizler ile 

ayrıntıları paylaşacağım.  

13 Eylül sepsis günü için Komite Başkanımız  GDB. Nesrin Çobanoğlu 

ile çalışmalarımız devam ediyor, sosyal medya çalışmalarımız ve 

broşürlerimiz hazır. Elden broşür dağıtmak şu an yasak olduğu için 

paylaşımlarımızın hepsini Gazi Rotary sosyal medya sitelerinden 

yapacağız. Sizlerden de ricamız kendi sosyal medya hesaplarınızdan 

olabildiğince paylaşım yaparak farkındalık yaratmanız.  

Bildiğiniz üzere Eylül ayı Rotary’de “Temel Eğitim ve Okur yazarlık” ayı. 

Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.  

Roteryen Sevgi ve Saygılarımla  

Rtn. Banu YEDİERLER 



2 

TEŞEKKÜRLER UĞUR 

Geçtiğimiz ay sonu UR başkanı Holger Knaack Türkçe bir mektup yayınladı. Bu mektubu sizler ile 

paylaşıyorum 

Merhaba Rotaryenler ve Rotaractor'lar! 

 Bu yıl başkanınız olarak görev yapmaktan onur duyuyorum. Rotary olarak bizi bekleyen önemli çalışmalar 

var ve bu çalışmaları yürütürken çok eğleneceğiz. 

Geçen yıl, Rotary için daha güçlü bir gelecek inşa etmek üzere beş yıllık Eylem Planımızı başlattık. Etkimizi 

ve uyum sağlama yeteneğimizi artırmak, erişimimizi genişletmek ve katılımcı etkileşimini artırmak için 

çalışıyoruz. Son birkaç ay, Rotaryenler ve Rotaractor'lar olarak gelecek için yeni bir yol çizerken bu hedefleri 

gerçekleştirebileceğimizi göstermiştir. 

Şüphesiz, COVID-19 Rotary için yeni ve öngörülemeyen zorluklara yol açmıştır. Ancak, belki de her zorlukta 

daha büyük bir fırsat vardır. Yıllık temamı seçerken geleceğin neler getireceğini bilemezdim. Oysa "Rotary 

Fırsatlar Yaratır" ifadesi, yeni Rotary yılımızın başladığı şu günlerde çok daha büyük bir anlama sahip. 

Üyelerimizin COVID-19'a uyum sağlama ve karşılık verme şekli benim için büyük bir ilham kaynağı oldu. Bu 

küresel pandemi, birçok kulübümüzün normalde olduğu gibi çalışmasını zorlaştırdı, ancak çalışmaya devam 

ettik, ayrıca son birkaç ay içinde, evimden yüzlerce kulübü ziyaret ederek Rotaryen ve Rotaractor'lar ile yeni 

bir şekilde bağlantı kurmaktan çok keyif aldım. Birçok toplantıya sanal olarak katılmak oldukça eğlenceliydi. 

Henüz bu şekilde bir bağlantı kurmadıysanız, kulübünüzü online bir toplantı yapmaya veya dünyanın farklı 

yerlerinde bulunan bir Rotary veya Rotaract kulübünün misafir konuşmacısına ev sahipliği yapmak gibi online 

bir bileşen eklemeye teşvik ediyorum. 

Kuruluşumuz için daha güçlü bir gelecek inşa ederken, yeni insanlara ulaşmak ve onları Rotary ile tanıştırmak 

iyi bir adımdır. Kulüplerimizin hizmet verdiğimiz toplulukları yansıtması önemlidir. Kulüplerimizde ve 

liderliğimizde daha çeşitli sesler olması Rotary'nin değişen dünyayla iletişim halinde kalmasına yardımcı 

olacaktır. 

Öyleyse her bir üyeye değer verdiğimizi göstermek için her fırsatı kollayalım. Bu anı, öğrendiklerimiz üzerine 

inşa etmek, yeni gerçekliğimizi kabullenmek, yeni yüzleri karşılamak ve öne çıkmanın ek yollarını bulmak için 

kullanalım. Bu şekilde dünya üzerinde sürekli bir etkiye sahip olacağız. Herhangi bir aşamada yardıma 

ihtiyacınız olursa Rotary, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek birçok kaynak sunar. 

Rotary, dünyanın farklı yerlerinde farklı şeyler ifade etmektedir, ancak hepimiz temel değerlerimiz ve Dört 

Yönlü Test sayesinde ortak bir noktada birleşiyoruz. Rotary değişebilir, ancak değerlerimiz sabit kalır. 

Kulübünüzde ve topluluğunuzda etkileşim kurma ve etki yaratmayla ilgili yeni fırsatlar bulduğunuzu duymayı 

sabırsızlıkla bekliyorum. Rotary Fırsatlar Yaratır, hem hizmet ettiğimiz insanlar hem kendimiz için 

Teşekkür ederim. 

                                                                                                                                                     Holger Knaack 

                                                                                                                                                RI Başkanı, 2020-21  

. NASIL DİNLENİLECEĞİNİ, NASIL KONUŞULACAĞINI YENİDEN ÖĞRENMELİYİZ.”- TOM GOODWİN- 

DİJİTAL DARWİNİZM 



“Yarını bir kenara bırakın, bugün yetişen çocuklar açısından öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bilgi ve beceri 

internete havale ediliyor. Sesle ve klavyeyle etkileşebilecekler için iyi bir el yazısı vakit kaybıdır demek 

istemiyorum; ama el yazısında mükemmel olmanın öncelik olduğundan emin değilim. Gelecek neyin dışarıda 

bırakılacağı değil, neye odaklanılması gerektiği üzerine. Geleceğin eğitimi insanların kalıcı, güvenli, insani 

ilişkiler kurabilmesini sağlamaya odaklanmalı. Metin mesajlarının telefonla görüşmelerin yerine geçtiği, e-

postaların toplantıların yerini aldığı, bir neslin lakayt, yalnız ve yalıtılmış bir halde telefonlarına uzun uzun 

baktığı günümüzde bu durum ilişkilere odaklanılarak azaltılmalı. 

Eğer bizden üstün olan yabancı bir uygarlık “Birkaç on yıl sonra oraya geleceğiz” dese, “Tamam gelmeden 

önce arayın ki, ışıkları açık bırakalım” yanıtını mı verirdik? Muhtemelen hayır. Fakat YAPAY ZEKÂ (YZ) 

konusunda günümüzde yaşananlar hemen hemen böyle betimlenebilir. Bu nedenle de hepimiz kendimize, 

YZ’nın meyvelerini toplayıp risklerinden kaçınmak için neler yapabileceğimizi sormalıyız. 

Şöyle ki, insan gibi görünen bir robota yerleştirilmiş bilinçli bir yapay genel zekayla bir konuşma yaptığınızı 

düşünün. Bu robot hazırcevap, bilge ve algılaması güçlü. En sevdiği rengin yeşil olduğunu ve örümcek gördü 

mü kaçtığını söylüyor. Kendi fâniliği hakkında kafa yorduğunu, eğer kapatılırsa bir parçasının yaşamaya devam 

edip edemeyeceğini düşündüğünü ve geceleyin laboratuvarda kimse yokken rüya gördüğünü söylüyor. O 

insan mıdır? Bu durumda biz sadece basit bir yaşam formu değil de bir insan mı yapmış oluruz? İnsan 

olmanın kilit özelliklerinden biri insanca davranmamızdır. Bunu bir düşünün: Empati ve iyilik içeren bu dünyayı 

yarattık. Bunu yapan biziz. Peki, yapay genel zekâ robotu insanca davranmaya başladığında ne olur? “İnsanın 

ne olduğunu” yeniden tanımlarız ya da bilinçli bir yapay genel zekâ robotu ailemize kabul ederiz.  

100.000 yıl önce ateşi kontrol altına aldık, böylece dile uzanan yola girdik. 10.000 yıl önce tarımı geliştirdik, 

böylece yerleşik hayata geçip şehirler kurduk ve toprak savaşlarına giriştik. 5000 yıl önce tekerleği ve yazıyı 

icat ettik, böylece ulus devlet anlayışını geliştirdik. Şimdi ise yükselen teknolojiyle birlikte yeni ve dördüncü bir 

çağın, yapay zekâ çağının başlangıcındayız. 

Tekerlekten Ay’a ulaşmamız 5000 yılımızı aldı. (Ne enteresandır ki valize bir tekerlek tutturmak birilerinin aklına 

gelmeden önce Ay’a gittik.) Muhtemelen önümüzdeki 50 yılda son 5000 yılda gördüğümüzden daha fazla 

değişim göreceğiz. Ama bunun yanında etik kurallarımızda ve ahlaki uygularımızda geçmişten bugüne 

baktığımızda çok fazla yol aldığımızı kolayca söyleyemeyiz. Zaten çoğunluğun desteğini alan tek bir etik 

teorisi de yoktur. Ayrıca ahlaki inançların zaman içinde geçirdiği ve bizim bir ilerleme olarak görmekten 

hoşlandığımız belirgin değişikliklerde de yansımasını bulmuştur.  


