
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

         SAYI : 09                                               18  EKİM 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 ? 

 

İ 

29 EYLÜLTOPLANTISI 

DEVAM ORANI  

%80 

 

13 EKİM TOPLANTISI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI 

%50 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Sevgili Rotary Ailem, Dostlarım,  

Ekim ayı da dolu dolu geçiyor. Bölgenin ve diğer rotary kulüplerin 

projeleri ve etkinliklerine yetişebilmek zor. Neredeyse hergün bir çevrim 

içi toplantı ve haftasonları canlı toplantılar ile geçiyor. Bu yoğunlukta 

dostlarımızın toplantılara katılım konusunda seçici davandıklarını fark 

ediyoruz. Pandemi sürecinde evrilen çalışma hayatının kuralları da 

oluşacaktır. 

5-6 Ekim saat 20:30-22:00 arasında “Genç Bağış Elçileri” eğitiminin 

teorik kısmını tamamladık. Rotaractlar dışında diğer kulüplerden de 

katılım ile ilk gün 42 kişiye, ikinci gün ise 30 kişiye kadar katılımcı 

sayısına ulaştık. İyi sayılabilir, ancak daha sonraki etkinliklerde daha 

yüksek sayılara ulaşmalıyız. 

9 Ekim günü Midi Otelde Genç Bağış Elçilerinden oluşturulan 4 grup 

nasıl projeler oluşturacaklarını, hangi hedef kitlelere yöneleceklerini 

anlattıkları bir çalıştay düzenlendi. Eğitimlerin tamamlanması 

sonrasında katılımcılara Katılım Belgeleri ile 1. ve 2. seçilen proje 

sahiplerine sembolik de olsa ödülleri verildi.  

Bu çalışmaya özverili katkıları ile iyi bir ekip oluşturduğumuz TONV 

çalışanlarına ve vakıf başkanı Sn. Eyüp Kahveci’ye teşekkür ederiz.  

Kulüp üyelerimizden Nesrin Çobanoğlu, Uğur Kabaş, Erdal Aytekin, 

Banu ve Hatice dostlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Organ bağışı farkındalık projesinin devamında; 

 Genç Bağış Elçilerinin ortaya koyacağı Organ bağışı 

farkındalığını artıracak sloganlar belirlenecektir. 

3-9 Kasım Organ Bağış haftasında bir etkinliğe katılmaya 

çalışacağız. 

Sayısal yayıncılık, sosyal medya gibi iletişim ortamlarında 

yayınlanacaktır. videolar, reklamlar ve çeşitli söyleşiler gibi 

etkinlikler düzenlenecektir. 

Bu projenin 2430 Bölge içindeki diğer şehirlerdeki kulüplerin de 

katılımını sağlamak ve bir bölge projesi haline getirmek ana 

hedeflerden birisidir. 

16.10.2021 günü Mersin Sokak Sanatçıları festivaline Banu ve Alper 

dostlarım katılım sağlayacaklar, izlenimlerini dinleeemek içim merakla 

bekleyeceğiz. 

27 Ekim Günü akşamında çevrimiçi 10. Toplantımızda buluşmak üzere 

sağlıkla kalın. 

Rtn. Nizamettin Çoban / 

Gazi Rotary Kulübü 2021-2022 Dönem Başkanı 

Empati pek çok dilde, “başkalarının ayakkabılarıyla yürümek” 

metaforu üzerinden anlatılır. Başkalarıyla empatik bir şekilde bağlantı 

kurmak; onların hissettiklerini hissetmek, onların iyiliğini önemsemek ve 

onlara karşı şefkatle hareket etmek demektir.  



5-6 EKİM 2021 GENÇ BAĞIŞ ELÇİLERİ EĞİTİMİNDEN; 

9 EKİM GENÇ BAĞIŞ ELÇİLERİ ÇALIŞTAYINDAN; 



UÇAKTAKİ SÜPER ADAM❗ 

Bir Amerikan uçağı, İstanbul-New York seferini yapıyordu...Bir süre sonra ışıklar sönünce, yolcularda 

panik başladı... 

Ardından anons duyuldu: 

-İçinizde elektrikten anlayan var mı? 

Herkes birbirine bakarken, yaşlı bir yolcu parmağını kaldırdı ve davet üzerine makine dairesine girdi... 

Ve, bir süre sonra da ışıklar yandı!Yaşlı yolcu, eli yüzü siyahlar içinde; alkışlarla karşılanarak, lavaboya 

gidip temizlendi ve sessizce yerine oturdu... 

 Uçak Atlantik ortalarındayken, pilotun konuşması duyuldu: 

-Sayın yolcular, motorlarımızdan biri bozuldu. Sakın panik yapmayın. Ben sizi diğer motorla, Amerika’ya 

ulaştırırım. Eğer içinizde motordan anlayan biri varsa, buraya rica edeceğim. 

Yolcular arasından yine sadece yaşlı olan adam elini kaldırıp göreve koştu. Bir süre sonra motorun 

tamiri bitmiş, bizimki yüzü gözü karalar içinde ve alkışlar arasında, lavaboda temizlenip, mahcup 

mahcup yerine oturdu. 

Amerika’ya kısa süre kala, hosteslerin koşuşturması dikkat çekti ve bu kez bir hostesin heyecanlı sesi 

duyuldu: 

-Sayın yolcularımız !. Bir yolcumuz aniden sancılandı. Bebeği olacak. İçinizde doğumdan anlayan kimse 

varsa, lütfen acil olarak buraya gelsin. 

Çeşitli milletlerden yolcular birbirine bakarken, yine bizim ihtiyar yerinden kalkarak hostesler bölümüne 

yürüdü... 

Kısa süre sonra da, bir bebek ağlaması duyuldu ve hostesin kucağındaki erkek ufaklık, dünyaya ilk 

bakışlarını gönderiyordu. 

Tabii olağanüstü yaşlı yolcu, sürekli alkışlarla yine sakince yerine oturdu...Ancak, çeşitli ülkelerden 

oluşan tüm yolcular, meraklarını yenememişlerdi... 

Bu adam kimdi? 

Sonunda dayanamayıp, özür dileyerek; uyruğunu ve mesleğini sordular 

. 

Yaşlı yolcu, bu soruyu sakince yanıtlar: 

  

- TÜRK'üm ve KÖY ENSTİTÜSÜ MEZUNU EMEKLİ BİR ÖĞRETMENİM... 
  



İHSSAN SUNGÜ İLK ÖĞRETİM OKULU ANA SINIFI TUVALET YAPIMI 

Halkevlerinin Kuruluşu ve Çalışmaları 

19 Şubat 1932’de resmen açılan halkevleri, Atatürk’ün direktifleriyle kurulmuş ve kısa zamanda Türkiye’nin 

dört bir yanına yayılmış çok önemli bir kültür kurumudur. Halkevleri çalışmaları Cumhuriyet Halk Fırkasının 

parti programındaki ilkeler doğrultusunda yürütülmüştür. Bu kurumlar 1932-1951 yılları arasında 

Türkiye’nin toplumsal ve kültürel tarihinde önemli roller oynamıştır. Başta Atatürk olmak üzere, dönemin 

önde gelen devlet adamları zaman zaman halkevleri çalışmalarına bizzat katılmak suretiyle bu kurumları 

desteklemişler, böylece geniş halk kütlelerinin halkevlerinde yapılan faaliyetlere katılımını sağlamışlardır. 

Halkevleri her şeyden önce, halka yeni Türkiye’nin hedeflediği çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma 

amacına uygun bir eğitim vermeyi hedefleyen yaygın eğitim kurumlarıdır. Dolayısıyla bu kurumların 

kuruluşu, teşkilât yapısı ve çalışmalarına geçmeden evvel, Türkiye’de halk eğitimi (terbiye-i avam) 

düşüncesinin tarihi seyrine kısaca değinmekte yarar vardır. 

umhuriyetin ilânını takip eden yıllarda halk eğitimiyle ağırlıklı olarak Türk Ocakları ve Millet Mektepleri 

uğraşmıştır. Kitap ve dergi yayıncığı, kütüphaneleri, dil ve edebiyata dair çalışmaları, köycülük faaliyetleri, 

kır gezileri ve sportif etkinlikleriyle Türk Ocakları halk eğitimi alanında önemli bir yere sahiptir[2]. 1 Ocak 

1929’da açılan Millet Mektepleri ise halka yeni harflerle okuma yazma öğretmek amacıyla kurulmuş, yeni 

harfler yaygınlaşıp okuma yazma bilenlerin sayısı belli bir sayıya ulaşınca kapanmıştır. Gerek Türk 

Ocakları gerekse Millet Mektepleri esasen halkevleri ve benzer kurumlara Türk toplumunun yabancı 

olmadığını göstermektedir. 


