
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

         SAYI : 02                                                  04 AĞUSTOS 2021 

UR BAŞKANI 

SHEKHAR MEHTA &  RASHİ 

 

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

KEMAL KETREZ & BURCU 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 

CEVAT HEPER & BİLGE 

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

NİZAMETTİN COBAN & SEMRA 

 

SEKRETER  

HATİCE GÖRGÜLÜ 

 

SAYMAN 

TUĞCAN BİLMEZ 

 

ÜYE GLDB. ADAYI 

SİNEM ATAY GÖRÜR 

 

ÜYE GDB. 

BANU YEDİERLER 

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  HAZİRAN TOPLANTISI  

DEVAM ORAN 

%70 

 

 

28 TEMMUZ TOPLANTI 

 DEVAM ORANI  

%70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Rotary Ailem, Dostlarım,  

Bir önceki bültende sözü edilen 14.07.2921 tarihli dönem başkanı 

olarak yapacağımız ilk toplantımıza katılımın yüksek olmasını 

ümit etmiştim. Ancak 15 Temmuz tatili ve devamında bir haftalık 

kurban bayramı tatili gibi elde olmayan sebeplerle beklenen 

katılım olmayınca 28.07.2021 gününe erteledik. 

14 Temmuz ila 28 Temmuz arasında acı günlerimiz oldu, 

dostlarımızın acılarını paylaşıyorum, dostlarımıza sabır diliyorum. 

Bu süre içinde mutlu günlerimiz ve kısa süreliğine tatil 

yapabilenlerimiz de oldu. 

2021-2022 Güneş Dönemi ilk toplantımızda kulübümüzün bu 

dönemde yer almayı planladığı devam eden/yeni projelerimiz 

üzerinde çalıştık ve görevlendirmeler yapıldı. Toplantıda kullanılan 

sunumun ilgili kısımlarını siz dostlarıma e-posta olarak da 

göndereceğim. 

Bu ay içinde bölge görevleri belli oldu ve kulübümüz “ROTARY 

DAY” etkinliklerini Ankara kulüplerinden İNCEK RK ve KORU RK 

ile birlikte yapacağız.  

2430 Bölge her ayın temasını belirlemekte olup; Temmuz ayı 

“Yeni Liderlik Ayı” olarak tespit edildi ve biz de 3 Temmuz’da 

ülkemizin kurucusu büyük lider M.Kemal ATATÜRK’e gittik. 

18 Temmuz 2021 günü 2430 Gölge guvernörümüz Rtn. Kemal 

Ketrez tarafından bölge görevleri ve ödül yönetmeliği başlığı 

altında bir toplantı düzenleyerek kulüp başkanları ile görüş alış 

verişinde bulundu. Bu toplantı sonrasında bir ödül yönergesi 

yayınlanmasını bekliyoruz. 

GDB Rtn. Banu Yedierler döneminde başlangıcı yapılan Türkiye 

Organ Nakli Vakfı (TONV) ile proje çalışmaları kesintisiz devam 

etmekte olup; ülkemizin kanayan bir yarasına da dokunacak 

olmamız beni mutlu ediyor. Bu kapsamda 2 kez yüz yüze 2 defa 

da cam-cama toplantı ile kayda değer ilerleme sağlanmıştır. Bu 

projenin uzun soluklu olması ve ileride bir bölge projesi haline 

getirilmesi üzerinde çalışmalıyız. Projenin ilk fazında 20/30 

civarında Rotarakt üyemizin organ bağısı üzerine eğitim alması ve 

sertifika verilmesi düşünüldü. Eğitim alacak dostlarımızın organ 

bağış gönüllülerini arttırıcı etkinliklerde aktif olarak görev alması 

düşünülmektedir. 

2 gün sürecek olan bu eğitimin yaklaşık bütçesi 12.000TL veya 

biraz daha üstü olacaktır. Sponsor veya gönüllü bağışçılar olarak 

bu bütçenin bulunmasında siz üyelerimizin desteklerine ihtiyaç 

duymaktayız. 

Son olarak; toplantıda ilan ettiğim projelerin ve görevlendirmelerin 

üzerinden geçerek hem bir eylem planı oluşturmak, hem de uzun 

zamandır yapamadığımız bir Ocakbaşı etkinliğini bir arada 

yapmak üzere 31 Temmuz 2021 günü 16:00’dan itibaren Çoban 

ailesi evine bekliyoruz.  

Hazırlık Asamblemin son sözünü sizlerle bir kez daha paylaşarak 

diyorum ki ‘’Haydi nefesimizi  kesecek, bizleri mutlu edecek işler 

yapmaya‘’. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, 

DB.Rtn. Nizamettin ÇOBAN 
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Coğrafya ve tarih kaderimizin parçasıdır: İçinden geçmekte olduğumuz süreci farklı bir zihinsel çerçeveye 

oturtmak yaşanılan gerginliği hafifletebilir ve bir başka boyuta taşıyabilir. Bunun için mümkünse arkanıza 

yaslanın ve şunları hayal edin: Kendinizi 1880, 1890, 1900 yıllarında Osmanlı toprağında doğmuş bir kadın ve 

erkek olarak düşünün. Çevrenizdeki etnik hareketlenmeler nedeniyle doğup büyüdüğünüz ve o zamana kadar 

yurt bellediğiniz toprağın güvenli olmadığını anlıyorsunuz ve Anayurt olarak bildiğiniz Anadolu toprağına doğru 

yola çıkmaya karar veriyorsunuz. Kuşaklar boyu birikmiş olanları bir deng yapıp bağlayıp yola çıkıyorsunuz. 

Yolda başınıza gelmesi muhtemel olayların neler olabileceğini düşünün. Hastalıklar, soygunlar, aileden ölümler 

ve daha nice kötüleri… Nihayet Anayurt’a vardığınızda derin bir nefes alamadan ailenin erkeklerinin çeşitli 

cephelere gönderiliyorlar. Bundan sonra kaderde ne varsa o yaşanıyor. Bazıları için Almanların peşine 

takılarak Trablusgarp’a gidiyor ve orada Alman’ların ihanetine uğrayıp İngiliz’lere terk edilmek, bazıları için 

Arap Yarımada’sında Yemen çöllerinde, bugün paçalarından para ve altın fışkıran Müslüman din kardeşlerimiz 

Arap Şeyh’lerinin dedelerinin ihanetine uğrayıp sırtından hançerlenmek, bazıları için kötü yönetim sebebiyle 

Sarıkamış’ta donarak ölmek, bazıları için Çanakkale’de cephelere arasında 10 metre mesafede hücuma kalkıp 

öleceğini bilmek, sonra Büyük Savaş’ın galiplerine karşı varoluş savaşı vererek bugün özgürce nefes aldığımız 

topraklarda egemenliği pekiştirmek. Bu arada yolu İstanbul’a düşenlerin ve savaş dışında kalanlar payına dört 

yıl onbir ay Yunan, İngiliz ve Fransız bayrakları altında yaşamak, işgalcilerin ve azınlıkların her türlü aşağılama 

ve tacizine katlanmak düşüyor. Bu sürede o insanlara ümit ve hayat veren tek ışık, 23 Nisan’da Ankara’da 

açılan meclis oluyor.  


