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UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

SERHAN ANTALYALI & ZÜMRÜT 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 
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BANU YEDİERLER 

 

SEKRETER  
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SAYMAN 
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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 ? 

 

17 OCAK ZOOM  

TOPLANTISI  DEVAM ORAN 

%60 

 

27 OCAK GÜNLÜ ZOOM 

TOPLANTISI  DEVAM ORANI 

%85 

 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Sevgili Dostlar Merhaba; 

Bilirsiniz ben işleri ertelemem , savsaklamam. Ancak bu yazıyı 

yazmamak için 30 gündür  bir çok bahane uydurdum kendi kendime. 

Sonra dedim ki bu senin vazifen yazman lazım, erteleyemezsin. 

1998 yılında kurulan GAZİ R.K. ne bu güne kadar birçok kişi geldi ve gitti. 

Bu gidişler her zaman bizleri üzdü – Birkaç kişinin gidişi hariç- Oysaki her 

birinn gelişinde çok sevinmiş sanki bayram etmiş , kendilerini anlamlı bir 

törenle kabul etmiştik. İKİ kişinin gidişi diğerlerinden farklı olmuştu. İkisi 

de giderken bizleri sadece üzmediler kelimenin tam manasıyla perişan 

ettiler. Biri, 27 EYLÜL 2017 SABAHATTİN dostumuzun aramızdan 

ayrıldığı acı günümüz . Elim bir av kazasında  beklenmedik bir şekilde 

ayrıldı aramızdan. İkincisi ise HALE dostumuz  COVİD 19’a kaptırdık çok 

direnmesine rağmen onu. Her ikisi de  Rotary’e gönül vermişlerdi 

Sabahattin önce Eskişehir Anadolu RK. Sonra Konya RK. Ve ankaraya 

geldikten sonra GAZİ RK’ne katımıştı, Hale ise Göcek RK kurucularından 

ve Geçmiş Dönem başkanlarındandı .Her ikiside sade Rotary değil 

başkaca STK’larada üyeydiler. Ve topluma hizmet etmek için hiçbir fırsatı 

kaçırmıyorlardı .Tüm Kulüp aktivite ve bilhassa projelerinde görevleri 

olsun yada olmasın oradaydılar.HALE nerdeyse tek başına bir kulüp gibi 

çalışıp, üretiyordu, Gazi’nin başarıları ile övünür ,uğradığı haksızlıklarda 

tepki verirdi ,Kısaca bu aydın, zarif ve nazik hanımefendinin aidiyet 

duygusu zirvedeydi. Öyle  dürüst bir dostumuzdu ki bir ressamı bildiğinde 

ben kitabı haketmiyorum ,kızımdan kopya aldım diyebiliyordu.30 OCAK 

2020 ve oda ayrıldı bizden. Onlar bizi çok erken bırakıp gittiler ama bizi 

gözlediklerinden  eminin . Acılarını yaşadığımız müddetçe yüreğimizde 

taşıyacağız. Sevgili HALE Yolun ,yüreğin ve yüzün gibi aydınlık ve temiz 

olsun. İyi Yolculuklar ışıklar içinde uyu. 

  



 Hale Başkanımın evine bir ocak başı sebebi ile misafir olmuş, Erkut abi ile ocak başı toplantımız da  

tanışmış evlerinden de , misafir perverliklerinden de  çok etkilenmiştim. Her zaman güler yüzlü olan Hale 

Başkanım müthiş bir ev sahibiydi. O yemek de benim hiç aklımda yokken sen başkan olmalısın ben çok 

istiyorum demişti. Bu dönem başkanlığa başlarken desteğini hep arkamda hissettim. Ne yazık ki 

dönemimi tamamlarken yanımda olamadı çok isterdim yanımda ve yardımcı olmasını. Her zaman Zarif 

ve Hanfendiliği ile hatırlayacak olduğum Hale ablam, örnek olacak bir Roteryendi.  

Sevgilerimle  

                                                                                                                   DB.Rtn.Banu Yedierler 

Gördüğünüz an ”zerafet” ve “nezaket” kelimelerinin aklınıza geldiği, tanıdıkça sadece görünüşü ile değil, 

davranışları ve düşünceleriyle de bu kelimelerin vücut bulduğunu farkettiğiniz güzel insan. Beni çok 

değerli insanlarla ve değerlerle tanıştırdı. Daha çok şey öğretecekti bana. Maalesef yarım kaldı. Hale 

ablayı da Erkut abiyi de her zaman özlem ve minnetle anacağım. 

Dt. Sinem Atay Görür 

Dentiron Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği 



İnsanlar en çok da sevdiklerini kaybettiğinde kendisini yalnız ve caresizi hissediyor.  

Sevgili annemi kaybettikten sonra ˜içine düştüğüm derin yanlızlıkta o hep yaımda oldu.  Hale  Abla  ile 

,birlikte  uzun uzun sohbetler ederdik,Bana canikom diye hitap ederdi. Çok sıcak gelirdi bu söz�,  içimi 

ısıtırdı. Kulüp  toplantımız oldugubir  gün ,biraz geç  kalmıştım� Yanındaki sandalye boş idi. Ayırdım 

yerini gel otur dedi.Toplantı� bitişinde hemen gitme sana vermem gereken  bir emanet var dedi.Önce 

anlam veremedim emanet ne olabilir ki acaba diye?. Toplantımız bittiginde bana  bir çanta verdi,  Eve 

gidince bakarsın diyerek.Eve gidip  açtığımda elleri le yapmış� olduğu tarhana ve erişte vard�. Bu beni 

çok duygulandırmıştı� Annem artık yoktu ama, anne yakınlığında ve anne sıcaklıgını� bana yaşattığı için  

kendisine minnettarım ve sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.   

   Seni hiç ama hiç unutmayacagım Canikom 

Her zaman güler yüzlü, herkesi sevgiyle kucaklayan,  çalışkan,  hiçbir şeyi  geçiştirmeyen, her şeye  

değer veren, bulunduğu her ortamda zerafeti ve şıklığıyla parıldayan güzel arkadaşımız. Onu tanıdığımız 

için çok mutluyuz  her zaman  sevgiyle anacağız.❤� 

GDB. Rtn Serdar Bandik 

Sevgili Dostum Hale,Yokluğuna alışmak çok zor.  

Zarif, düşünceli, yardımsever ve kibar bir insanı kaybettik. Kaybettiğimiz gece rüyamda hep onu gördüm, 

vedalaştığımızı hissettim. Dostluğuyla zenginleştiren, varlığıyla değer katan, çok özel bir insandı. 

İyilikleriyle anılacaktır. Işıklarda uyusun, mekanı cennet olsun. Toplumda iyilikleriyle iz bırakan bir peri 

gibi, güzel ve zarif süzülerek, ışığıyla aydınlatarak geldi ve gitti.       Çok özleyeceğim  

Prof. Dr. Nesrin Cobanoglu 



Hale hocam 

Öncelikle merhabalar, bugün ben de burada Hale hocamın kaybının acısını sizlerle paylaşıyorum. Kendisi 

ile hocam Nesrin Çobanoğlu aracılığıyla tanıştım. Hiç yüzyüze tanışma fırsatım olmadı fakat bazen 

tanışmadan da karşınızdaki kişinin yardımsever ruhunu ve çevresinde olup bitene ne kadar duyarlı biri 

olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hale hocam ve ailesinin beni halen geçirdiğimiz bu pandemi döneminde hem 

maddi hem manevi olarak yalnız bırakmadığını asla unutmayacağım. Kısa telefon görüşmemizde bana 

önemli olanın benim okumam olduğunu, başka sorunlara kafa takmamam gerektiğini söylemişti. Bu her gün 

duyabileceğim sözü hiç tanımadığım, büyük bir insandan duyunca daha çok bağlı hissettim okuluma ve 

değerlerime. Bana bu şekilde hissettirdiği için kendisine minnettarım. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. 

Seyit Ali  

Tıp Öğrencisi 

Hale Hanımın ardından,  

Yanlış hatırlamıyorsam, bu fotoğraf 2019 yılının Kasım ayına ait…  

Pandeminin araya girip, bizleri uzaklaştırmadığı bir zamandan kalma. Fotoğrafta, yüzlerin güldüğünü 

görmek çok güzel. Aklımda hep gülen yüzü ile kalacak Hale Hanım.  

Hale hanım, yardım sever, toplum gönüllüsü, çağdaş bir Cumhuriyet kadınıydı. Kendisini tanıdığım için 

çok mutluyum. Ölümün bir son olmadığını düşünen birisi olarak, Hale Hanımı güzel anılarımla anıyorum.   

Umut 

Hale Abla deyince bizim ilk aklımıza  zerafeti, herkese karşı nezaketi, hanımefendiliği, görgüsü, iyilik 

dolu yüreği , yardımseverliği, her daim şıklığı gelir... Başkanlığımız döneminde ve sonrasında ocakbaşı 

toplantı gruplarında Hale  Abla ile aynı grupta olmak , müthiş lezzetli yemeklerinden yeme şansına sahip 

olmak demekti... 2018 yılındaki Ocakbaşı toplantısında yaptığı Karidesli pilavın ve elleriyle açtığı su 

böreğinin tadı hala damağımızda .. Vefatından sonra kızı Meltem Abla ile sohbet ederken , Ocakbaşı 

toplantısı için su böreklerini hazırladığını ve buzluğa koyduğunu ama yemeğe kısmet olmadığını söyledi, 

Meltem Abla ile birbirimize bakarak gözlerimiz doldu ... Hep güzel anılarımızda , iyilikleriyle 

hatırlayacağız ve hep anacağız Hale Ablayı... 

Gamze - Kemal KORANEL 


