OCAK 2013 e-BÜLTENĠ

Değerli
dostlarımız,

AHĠD

üyelerimiz

ve

sevgili

Derneğimiz yönetimini üstlendiğimiz ve
göreve geldiğimiz 30 Mart 2012 tarihinden itibaren
sizlerle çok sık bir araya gelemedik. Bunun
nedenlerini ve bugüne kadar yaptıklarımızı sizlerle
paylaĢmak istedim.

artık çürümeye baĢlamıĢ halıyı kaldırtarak laminant
parke döĢettik. Eski mutfak dolabı ve tezgâhını
çıkarttırarak yeni dolap ve tezgâh yaptırdık. Kısaca
tam bir tadilat yaptırdık. Derneğin temizliği ve
bakımını yaptırdık. Bütün bunların ne kadar zaman,
para ve emek gerektirdiğini, ustaları yönlendirmek
ve çalıĢtırmanın ve bizzat baĢında bulunmanın
zorluklarını takdirlerinize bırakıyorum.

Öncelikle bundan sonra düzenli olarak Ģu
anda ilkini okuyacağınız aylık e-bültenimizle
sizlere ulaĢacağız. Bunun haberini verirken sizlerden
gelecek yazıları ve haberleri de bültenimiz
aracılığıyla üyelerimizle paylaĢmıĢ olacağız.

Bu kadarla bitmedi tabii. Ġçerisinin de
temizlenmesi, donanımı ve artık kullanılamayan
bilgisayar, faks, yazıcı ve telefon cihazları ile
masa, sandalye, evrak dolabı, buzdolabının da
değiĢtirilmesi gerekiyordu.

Bildiğiniz gibi derneğimizin mülkiyeti bize
ait Tandoğan Kültür Sokak No.5 adresinde bir
dairesi bulunmaktadır. Bunu sağlayanları Ģükranla
anıyoruz. Ancak biz göreve geldiğimizde uzun
süredir kullanılmaması ve bakımının yapılmaması
nedeniyle toplantılarımızı farklı mekânlarda
yapıyorduk. Bunun rahatsızlığıyla Yönetim Kurulu
olarak dernek ofisimizin bakımının yapılması
kararını aldık. Duvarların badanasını, kapı ve
camların boyasını yaptırdık. Tabanda bulunan ve

Bir resmi kurumdan bağıĢ yoluyla 2
bilgisayar, bir faks cihazı, 1 yazıcı, 1 bir fotokopi
makinesi, 1 telefon, 2 masa, 2 evrak dolabı, 2
koltuk temin ettik.
Derneğimize getirdik ve
kurulumlarını
önümüzdeki
günlerde
gerçekleĢtireceğiz. Yalnız 1 buzdolabı ihtiyacımız
olduğunu belirteyim. Dernekteki kullanılamayacak
durumda olduğu için hurdaya ayırırdık.
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Sevgili dostlar,
Bir diğer önemli hizmetimiz de web
sayfamızın yenilenmesi ve hizmete sunulmasıdır.
http://ahid.org.tr
adresinden
web
sayfamıza
ulaĢabilirsiniz. GeliĢtirmek ve tamamlamak ve
güncelleme çalıĢmalarımız devam etmektedir.
Sizlerden gelecek yazı vs. çalıĢmalarınızla
önerileriniz web sayfasında yayımlanacaktır.
Önceki yıllara ait derneğimizin yayın organı
olan dergimizin eski sayılarını bağıĢ yoluyla tarattık,
yakında sayfamızda yayımlayacağız.
AHĠD’li dostlarım,
* Dernek üyelerimizin bir araya gelmesi,
hasret gidermesi ve buluĢması için 9 Haziran 2012
tarihinde City Otel’de müzikli bir buluĢma
gerçekleĢtirilmiĢtir. Son derece güzel ve anlamlı
olan buluĢmamızı bu dönem yinelemeyi planlıyoruz.

* Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı,
Ankara Valiliği, ATO ve çeĢitli kurum ve kuruluĢlar
ile STK’ların katılımıyla gerçekleĢtirilen “Sanal
Ortamda Ankara’nın Tanıtımı: e-Ankara Projesi”nde
dernek olarak yer aldık, 19.12.2012 tarihinde
değerlendirme ve sonuç toplantısında BaĢkan olarak
ben ve Kurucu baĢkanlarımızdan Ali Kalıpçı
toplantılara katılım sağladık.
*27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya geliĢinin
yıldönümü törenlerinde yer aldık. Bu vesileyle Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle
anıyoruz.
* Diğer bir çok resmi ve özel toplantı ve
etkinliklere de katıldık.

* Derneğimize 3 yeni
gerçekleĢtirdik,
diğer
değerlendirilmektedir.

üye kaydını
baĢvurular

Sevgili Dostlar,
2013 yılı için planlamamızı yaptık. Ocak ayı
içerisinde “Deneyim PaylaĢımı, Kurumsal Kimlik,
Pazarlama” konularında söyleĢiler düzenlenmesine,
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım konularında seminerler
verilmesine karar verilmiĢtir. Dernek üyemiz Dilek
Demirci’nin yeni kitabının yayımlanması
nedeniyle 12 Ocak 2013 Cumartesi günü bir imza
günü düzenlenecektir. Mart ayında 8 Mart Dünya
Kadınlar
Günü
vesilesiyle
derneğimiz
organizasyonunda Gazi Üniversitesi iĢbirliğiyle
“Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlileri El Sanatları
Sergisi” gerçekleĢtirmeyi planlıyoruz.
Değerli ArkadaĢlarım,
Bu çalıĢmaları sizlerle paylaĢmak ve
bilgilendirmek için yazdım. Elbette daha çok
çalıĢmak ve üretmek gerekmektedir. Adımızda
Ankara var, Ankara ile ilgili her konu bizi
ilgilendirmeli ve içinde olmalıyız. Yine Halkla
ĠliĢkiler kısmının da ağır bir sorumluluğu var.
Bunun bilincinde olarak çalıĢmalarımızı planlamalı
ve sorumluluklarımızı hep birlikte yerine
getirmeliyiz. Üyelerimiz olarak bizimle hareket
etmeniz, paylaĢmanız, yanımızda olmanız, öneri ve
yardımlarınızla bizi desteklemeniz, güçlendirmeniz
beklentimizdir.
Derneğimize sahip çıkacağınıza olan inançla
üyelik ve iletiĢim bilgilerinizi güncellemeniz ve
üyelik
aidatlarınızla
çalıĢmalarımıza
destek
sağlamanız gerektiğini hatırlatır, Yeni Yılın
hepimize sağlık, mutluluk, baĢarı ve huzur
getirmesini diliyorum. Yönetim Kuruluma teĢekkür
ediyorum.
Zeliha DOĞAN YEġĠL
BaĢkan

Ankara Halkla ĠliĢkiler Derneği Anıttepe Mahallesi Kültür Sok. No: 5/4 06570 Tandoğan – Ankara / TÜRKĠYE
Ġrtibat: Zeliha DOĞAN YEġĠL, BaĢkan - +90 533 440 12 09
E-posta ahid@ahid.org.tr/ zelihady@hotmail.com
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Dilek DEMĠRCĠ
feng shui ile şanslı evler
şanslı hayatlar
AHİD üyesi Dilek Demirci’nin
kitabını konuşacağız…
12 Ocak 2013, Cumartesi, 14:00
Yer: Ankara Halkla ĠliĢkiler Derneği, Anıttepe
Mah. Kültür Sok. Bulgurlu Ap. No:5/4 Tandoğan/ANKARA
ĠletiĢim: Zeliha DOĞAN YEġĠL/AHĠD BaĢkanı (05334401209)
Güleser AYKARA/AHĠD Yön.Kur.Üyesi 05327101921

Güleser AYKARA
“Deneyim Paylaşımı”
19 Ocak 2013, Cumartesi, 14:00
Yer: Ankara Halkla ĠliĢkiler Derneği, Anıttepe
Mah. Kültür Sok. Bulgurlu Ap. No:5/4 Tandoğan/ANKARA
ĠletiĢim: Zeliha DOĞAN YEġĠL/AHĠD BaĢkanı (05334401209)
Güleser AYKARA/AHĠD Yön.Kur.Üyesi 05327101921

Nurcan HERISCHI
“Beden Dili İletişimi”
26 Ocak 2013, Cumartesi, 14:00
Yer: Ankara Halkla ĠliĢkiler Derneği, Anıttepe Mah. Kültür Sok. No:5/4
Tandoğan/ANKARA
ĠletiĢim: Zeliha DOĞAN YEġĠL/AHĠD BaĢkanı (05334401209)
Güleser AYKARA/AHĠD Yön.Kur.Üyesi 05327101921
Planlanan Etkinlik:
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”
Gazi Üniversitesi ĠĢbirliği ile.
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları El Sanatları Sergisi
Etkinlik takvimi değiĢebilir.
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