
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

         SAYI : 25                                              14 NİSAN 2021 

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 

ESAT ERHAN SERTOĞLU 

 

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 ? 

 

24 MART ZOOM  

TOPLANTISI  DEVAM ORAN 

%50 

 

 

07 NİSAN GÜNLÜ ZOOM 

TOPLANTISI  DEVAM ORANI 

%65 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Sevgili Dostlarım Merhabalar,  

07.04.2021 tarihinde Dönemimizin 22. Toplantısını Emek Rotary Kulübü ile 

ortak olarak gerçekleştirdik. Mersin Akdeniz Rotary Kulübü GDB. Avni 

Sönmez’i konuşmacı konuk olarak ağırladığımız toplantımızda Rakı 

Kültürünü konuştuk. Mersin Akdeniz Rotary kulübü Başkanı Ve üyeleri ile 

Ankara Tunalı Hilmi Rotary kulübü üyelerinin de katılım gösterdiği 

toplantımızda en kısa zamanda cam cama değil can cana olabilmenin 

sözünü alarak toplantımızı kapadık.  

Bölgemizin Engelsiz Dişler Projesine katkılarımız devam ediyor. Sinem 

Dostumuzun Diş Kliniği olan Dentiron Diş kliniğinde bir çocuğumuzun diş 

tedavisini tamamlarken, bir çocuğumuzun daha diş tedavisine başlandı. 

Kliniklerini bize açan ve bedelsiz olarak tedavileri üstlenen Sinem ve İlker 

Dostlarıma çok teşekkür ederim. 

2430.Bölge 2021-2022 Dönemi Bes ve Asamblesini Kemal Ketrez 

Guvernörümüzün önderliğin de 07-11 Nisan 2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi. Gazi Rotary Kulübü olarak katılım sağladığımız eğitim 

semineri oldukça faydalı ve eğlenceli geçti. Hizmetlerimizle Hayatları 

Değiştirelim diyeceğimiz 2021-2022 Döneminde Dönem Başkanımız 

Nizammettin Çoban , Sekreterimiz Hatice Görgülü , Saymanımız Tuğcan 

Bilmez’e ve Yönetim Kuruluna aynı zamanda bölge de görev alan tüm 

kulüp üyelerimize başarılar dileriz. Bölgemiz Dönem başında 

gerçekleştirmeyi planladığı ve 1 tanesini fiili olarak gerçekleştirdiği Mesleki 

Dostluk Komitesi buluşmalarını da zoom üzerinden yapmaya devam etme 

kararı aldı. 17.04.2021 Cumartesi Günü Sağlıkçılar için yapılacak olan 

toplantının Konukları Prof.Dr. Alp Can ve Prof.Dr. Bingür Sönmez. 

Sağlıkçılar adına yapılacak toplantımıza kulübümüzü temsilen GDB. 

Mustafa Kocabey , GDB.Nesrin Çobanoğlu ve GDB. Adayımız Sinem Atay 

Görür Dostumuz katılacak. 24.04.2021 tarihinde de Avukat Dostlarımız için 

yapılacak olan toplantının Konuşmacı Konukları Av.Mehmet Gün ve 

Av.R.Erinç Sağkan. Bu toplantıya da kulübümüzü temsilen GDB. Gamze 

Koranel, GDB. Kemal Koranel ve GDB. Saygın Yazıcıoğlu katılım 

gösterecek şimdiden keyifli toplantılar diliyorum.  

Son olarak da Kulübümüz ile Ankara Vadi İlköğretim okulları iş birliği ile 

yapacağımız bir projenin bilgisini vermek istiyorum. 17.04.2021 tarihin de 

Saat 15:00 de Çocuk Gelişim Uzmanı- Gelişim Terapisti Nilgün 

Pekçağlıyan ve Türkiye Bilişim Derneği Denetleme Kurulu üyesi Melih 

Aşıcı Öğrencilerimize ve velilerimize Teknoloji Bağımlılığı ve Siber Zorbalık 

Semineri verecekler. Tüm dostlarımı ve yakınları davetlidir.  

Dönemimizin adım adım sonuna gelirken heyecanımızı hiç kaybetmeden 

çalışmaya devam ediyoruz ve biraz buruklaşıyoruz, Hizmetlerimizle 

Hayatları Değiştirelim diyeceğimizin dönemin heyecanı ise dönem 

yaklaştıkça artıyor. Bunların için de en kıymetli olanı birlik beraberlik içinde 

sağlıklı olmamız. En kısa sürede yan yana olabilmenin arzusu ile hepinizi 

sevgi ile kucaklıyorum.                     Roteryen Sevgi ve Saygılarımla  

                                                              DB. Rtn.Banu YEDİERLER  



Arılar, elma ağacındaki kovanlarının içinde olanı elde etmenize razı olmazlar ama elmaları almanıza bir 

şey demezler.  

Dünyamız artık kedi ve köpek, kuş ya da böceklerin dünyası gibi “kendi içinde” bir dünya değil. “Oğlum,” 

demiş baba balık akvaryumdaki yavrusuna, “dünya, su dolu büyük bir kutudur.” 

Peki, insanevladı olarak bizlerin evreni ve inançlarımızı algılama ve sorgulama şeklimiz çok mu farklı? 

John Locke’un dediği gibi; “Aklın özgürleşmesi için asıl önemli olan, “zihnimizdeki putların” 

kırılmasıdır”. Bu bağlamada aydın bir kişiden de  beklenen bu değil midir? Bu bakış açısıyla, dogmatik 

düşünce kalıpları ve böyle önyargılardan kurtulup her fikre ve inanca hoşgörü ile bakabilmek ve gerçek 

bilgeliğe ve olgunluğa bu yolla ulaşabilmek olmalıdır amaç 



“Bilgi, insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.”    Konfüçyüs 

Zihin mi, beyin mi, yoksa her ikisi de mi? Çoğu modern araştırmacı, zihin sözcüğünü, insanın kafatasında 

yer alan ve yalnızca düşünmekten sorumlu olan fiziksel bir organ anlamında, beyin ile eşanlamlı 

kullanmaktadır.  

Beyin bir organdır ve Harvard’da görev yapan psikolog Steven Pinker’ın da işaret ettiği üzere zihin, beynin 

yaptıklarıdır. Ve beyin de tıpkı diğer canlı dokular gibi, doğal seleksiyon aracılığıyla evrimsel zaman boyunca 

çeşitli sorunların çözümü için tasarlanan birtakım donanımların ihtişamlı bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur.  

Bu çok karmaşık olan “zihinsel işlev” detaylarının (Çoğunuz bilirsiniz ama) bir kez daha altını çizmek 

gerekirse: 

Zihin: Her türlü bilgi ve bulguyu bellekte saklama gücüdür. 

Bellek: Bilgi ve bulguların saklandığı yerdir. 

Bilinç: Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izleme sürecidir.  


