
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

         SAYI : 03                                                  06 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 ? 

 

28 TEMMUZTOPLANTISI  

DEVAM ORAN 

%70 

 

 

31 TEMMUZ TOPLANTI 

 DEVAM ORANI  

%55 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Rotary Ailem, Dostlarım,  

Neredeyse 1.5 yıldır Covid-19 sebebiyle yüz-yüze bir araya gelemedik, 
kısıtlı şartlarda ve minimum temasla canlı toplantı yapabildik. 28.07.2021 

tarihli cam-cama yapılan ilk dönem toplantımızda projeler ve görev 

dağılımları yapılmıştı. Ankara’da olan dostlarımızla projelerin bir ileri 

aşaması olan projelerin planlamasını konuşalım düşüncesiyle 31.07.2021 

günü öğleden sonra Çoban ailesi evinin bahçesinde Ocakbaşı formatında 

dönemin 2. Toplantısını yaptık. 

Ne yazık ki ülkemizin oksijen kaynağı ciğerlerinin yandığı büyük orman 

yangınları; otoritelerin hızlı eyleme geçememiş olması, söndürmede oluşan 

aksaklıklar, söndürme sürelerinin çok uzaması gibi kaygılar ile toplantı 

gündemimiz orman yangınlarına karşı alınabilecek önlemlerin 

konuşulmasına evrildi. 

2430 Bölge Whatsapp gruplarında orman yangınlarına karşı alınabilecek 

etkinlikler üzerine duygusal kısmı ağır basan hızlı hareket edilmesini 

zorlayan ve kontrolsüz ilerleyen yazışmalar üzerine, bölge guvernörümüz 

yangın bölgelerinden bizzat toparlanan bilgiler ile durumun vahametini 

ortaya koymak, daha sistematik bir şekilde hareket etmek üzere atılacak 

adımların konuşulacağı bir bilgilendirme toplantı düzenledi. Bu toplantı aynı 

gün saat 13:00’da başladı. Toplantıya katılan GDB. Uğur dostumuz 

toplantıda konuşulanlar hakkında dostlarımızı bilgilendirdi. Sonuç olarak 

yapılacak desteklerin ve alınacak aksiyonların kurulacak komisyonlar ile 

yönetilmesine karar verilmiştir. Gazi Rotary olarak gücümüzün yettiği kadar 

destek olmaya çalışacağız. 

51 sayfadan oluşan Temmuz Guvernör Mektubu yayınlanmış ve siz 

dostlarımıza indirme linki gönderilmişti, bir kez de buradan verelim; 

https://online.flipbuilder.com/woag/epty/ 

TONV ile birlikte yürütülecek projenin ilk adımı olan 20..30 kişiye eğitim 

verilmesi hazırlıkları devam etmekte olup; bu toplantıda Rotaract 

Kulübümüz başkanı Kadircan dostumuz da toplantıya katılmış ve Ankara 

Rotarct kulupleri ile görüşerek eylül ayı ile haftası sonuna kadar bu eğitimi 

organize etmek üzere çalışılmaktadır. 

Gündem “Yangın” olunca “Yangınla Mücadele” projemizin de görüşüldü, bir 

an önce harekete geçirilmesine karar verildi. İlerleyen günlerde gelişmeler 

hakkında bilgilendirmeye devam edilecektir. 

Bildiğiniz üzere “Temmuz Liderlik ayı” sonuna geldik.Tandoğan RK bu ayın 

teması kapsamında “Dünyanın en iyi yüz okuma uzmanı” Sn. Ahmet 

Akça’nın  konuşmacı konuk olarak katılacağı 02.08.2021 gününde yüz-yüze 

yapılacak toplantıyı ortak kulüp toplantısı olarak yapalım teklifini kabul etmiş 

oldum. Ankara’da olan dostlarımızın bu ortak toplantıya katılımlarını 

bekliyorum. 

Ağustos ayı ise “Üyelik ve Üyelik Geliştirme Ayı” olarak ilan edilmiştir. 

Potansiyel yeni üyelerimizi bu ay içinde toplantılarımıza davet edelim, 

hepinizin katkısını bekliyorum diyerek başarılı bir Ağustos ayı diliyorum. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, 

                                                                 DB.Rtn. Nizamettin ÇOBAN 

https://online.flipbuilder.com/woag/epty/


Bir canlı türü olarak hem iyiliğe hem de kötülüğe, hem fedakârlığa hem de bencilliğe eğilimliyiz. “İyi olmak 

için doğmuşuz” iddialarına karşı Thomas Hobbes şu acı sözleri söylemiştir: “Herhangi bir insanın zevkleri 

ve istekleri neyse iyilik anlayışı da odur.” 

Şüphesiz hakikatin belirlenmesi sadece uzmanlara mahsus bir iş değildir. Çabuk kavrayan herhangi bir 

gencin bize hatırlatacağı gibi kitlelerin bir bilgeliği vardır. Dijital medya bunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. 

Amazon com’daki yorumları okumak, New York Times Book Review’un baş sayfasında yer alan bir 

değerlendirmeden daha yaralı olabilmektedir ve bazen Wikipedia’nın Encyclopedia Britannica’yı alt ettiği 

görülmüştür. 

Postmodern bakış açısını duymuş ya da bunu içselleştirmiş olsunlar ya da olmasınlar gençlerin neredeyse 

hepsi dijital dünyayla derin bir bağlantı içindedir. Aşırı doygun dünyamızı tanımlayan yoğun enformasyon ve 

çıkardığı gürültü gençlerce kanıksanmıştır. Onlar için bu normdur. Gerçekten de 15 yaşındaki bir genç için 

tümüyle analog bir dünyayı hayal etmek, 75 yaşındaki birinin çevirmeli telefon, demiryolları, telgraf ya da 

havayolu taşımacılığı olmayan bir dünyayı hayal etmesi kadar zordur. Bunun yanı sıra teknolojik değişim tüm 

hızıyla devam etmekte hatta belki hızlanmaktadır. Kuşkusuz ergenliğin biyolojik saatinde fazla bir değişiklik 

olmamıştır. Soyağacında bir kuşak hâlâ çeyrek yüzyılı kapsıyor. Ancak bunun tersine teknolojik kuşağın 

süresi her yeni dijital buluşla biraz daha kısalmaktadır. 

Ben bilgisayarlar, sanal gerçeklik ve blog dünyasının ileriyi gören kişiler tarafından bile hayal edebileceği 

dönemlerden çok önce doğdum. Bu nedenle de zihnim daha birkaç yıl önce imkânsız görünenler karşısında 

donakalmıştı: en sevilen sanat eserlerinin hızla tüm dünyayı dolaşabilmesi; bir müzenin tüm eserlerinin online 

sergilenebilmesi; dünyada değer verilen sayısız sanat eserini ARTstor ile online erişilebilir olması;  


