
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 11                16 EKİM 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 ? 

 

30 EYLÜL GÜNLÜ TOPLANTI  

DEVAM ORAN 

%70 

 

 

14 EKİM GÜNLÜ TOPLANTI 

GEÇİCİ DEVAM ORANI 

%70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Sevgili Rotary Ailem, 

14.10.2020 tarihinde kulübümüzün 1054. Dönemimizin 11. Toplantısını 

zoom üzerinden gerçekleştirdik. 21.10.2020 tarihinde yapacağımız 

Guvernör ziyareti yaklaştıkça bizlerin de hem heyecanı arttı hem de hazırlık 

çalışmaları hız kazandı. Bu dönemde zorlu bir süreç yaşarken bizler de 

projelerimizi ve toplantılarımızı zooom üzerinden gerçekleştirmeye devam 

etmekteyiz. İlk kez 21.10 da fiziki olarak bir araya gelmek için 

sabırsızlanıyoruz.  

Bu hafta bizler için yoğun geçecek bir hafta, Meme Kanseri farkındalık 

ayında Beysupark da ki şemsiyelerimiz ve afişlerimiz tüm ay orda farkındalık 

yaratmaya devam edecek. Rotary ‘nin insanlık için en önemli projelerinden 

biri kuşkusuz Polio’nun dünya üzerinden silinmesine yönelik çalışmalarıdır . 

Bu kapsamda 24 Ekim Polio Günü bizler de farklı etkinlikler ile farkındalık 

yaratarak çok sayıda insana ulaşmayı hedeflemekteyiz. 21.10.2020 tarihi 

itibari ile Ankara’nın farklı bölgesinde yer alan billboardlar ve raketlerde yine 

Gazi Rotary logolu çocuk felcine son afişlerimiz sergilenecek. Çankaya’da 

Arjantin sokakla Filistin caddesinin kesişme noktasında bulunan Check- in 

otelin dış cephesindeki büyük led ekranda yine logomuzun bulunduğu 

görselimiz 1 hafta boyunca sergilenecek. Aynı Zamanda bu alanlar da 

Çoçuk İşçiliğine Son Pankartlarımız da paylaşılacak.  

Guvernör Ziyaretimizin hazırlıkları devam ederken bir taraftan da devam 

eden projelerimizin takibine devam etmekteyiz. Ağrı da ki Eba projemiz artık 

sonuna gelmek üzere bilgisayarlarımız Öğrencilerin kullanımına açıldı ve biz 

bir nebze de olsa çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Elektronik atıklarımızı toplamaya devam ediyoruz. Ve bu sene 

97. Kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarımız devam 

etmekteyiz.    

 Keyifle mutlulukla tamamlayacağımız , insanlığa hizmet edeceğimiz 

projelere devam etmek dileklerim ve  Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla 

                                                                Rtn. Banu YEDİERLER  



Dünya gün geçtikçe belirsiz bir geleceğe doğru gidiyor. 

Belki de öyle bir gün gelecek ki, insanlar tarihleri boyunca 

ilk defa memeli olarak sınıflandırılmayacaklar. İşte o gün 

geldiğinde teknoloji kendiliğinden insan evriminin 

adımlarından biri olacak. Bir gün gelecek insanoğlu-kızı 

kendi zekasına denk makineler yapacak, hatta sonrasında 

bu makineler insan zekasını da aşacak.  


