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UR BAŞKANI 

MARK DANİEL MALONEY& GAY 

  

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

M. HAKAN KARAALİOĞLU & FEZA 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 

KEMAL AKMAN & FATOŞ 

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

ALPER AYALP 

 

SEKRETER  

NESLİHAN UĞUR 

 

SAYMAN 

NİZAMETTİN ÇOBAN 

 

ÜYE GLDB. ADAYI 

BANU YEDİERLER 

 

ÜYE GDB. 

KEMAL KORANEL 

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 ? 

 

16 EKİM TARİHLİ   

TOPLANTI  DEVAM ORANI  

%75 

 

 

23 ve 30  EKİM TARİHLİ  

TOPLANTILAR İPTAL 

EDİLDİ 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Geçtiğimiz hafta Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili olarak Dr. Gökhan 

Kırtunç'un ofisini ziyaret etik Serdar Bandik, Hatice Görgülü ve Neslihan 

Uğur ile birlikte. Bu projemiz ile ilgili 8 Kasım günü Rotaract Kulübümüz 

bir ortak toplantı düzenleyecek ve Dr. Gökhan Kırtunç'un proje ile ilgili bir 

sunumu olacak. Ardından belirlediğimiz okullar ile görüşmeleri yaparak 

projemize start vermeye çalışacağız. Öncelikli olarak belirlenen okullara 

ilaç geri dönüşüm kutuları konularak evlerdeki fazla ilaçların toplanması 

hedeflenecek. Bunun yanında Rotaractlarımız ilk okul çağındaki 

çocuklara konu ile ilgili tiyatral bir etkinlik gerçekleştirmeye çalışacaklar. 

Ortaokul çağındaki gençlere ve asıl hedefimiz velilere konu ile ilgili ayrı 

olarak bir eğitim semineri düzenlemeyi planlıyoruz. Konu ile ilgili 

gelişmeleri toplantımızda komitemiz bizlerle paylaşacaktır. 

Bu sene Cumhuriyetimizin 96. yılını kutluyoruz.Sırf Türk Milleti 5 yıldır 

esaret altında demeyi içine sindiremediği için 29 Ekim 1923'te 

Cumhuriyetin ilanını planlayan bir Baş Komutan'ın çocuklarıyız. Her 

geçen gün O'nu daha iyi anlamaya ve anmaya çalışıyoruz. Saygıyla ve 

Minnetle anıyoruz seni Atam. En büyük bayramımız kutlu olsun. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 



Değerlerimiz nasıl ve ne zaman oluşuyor?:  

Davranışlarımızın pusulası olan değerler sistemimiz, hayatımızın iki kritik döneminde oluşmaya başlar. Birinci 

dönem, çocuğun bütünüyle ailenin etki alanında olduğu 4-8 yaş dönemidir. Henüz soyutlama yeteneğine 

sahip olmayan bu yaştaki çocuklar, soyut kavramlar olan değerleri anne-babasını ve çevresindekileri taklit 

ederek hayata yansıtırlar. Ritüelleri taklit yoluyla uygularlar. Büyükleri namaz kılıyorsa namaz kılar, babasının 

tuttuğu takımın renklerini giyer (ya da giydirilir), anlamasa da takımın galibiyetlere sevinir veya üzülürler. 

Değerlerin oluşmasında ikinci kritik dönem de, çocuğun ailenin etki alanından çıkıp, akran etki alanına girdiği 

12-16 yaş dönemidir. Ergenliğe eriştiği bu dönemde, soyutlama olgunluğuna da erişen genç, değerleri 

içselleştirir. Fakat buradaki püf nokta şudur; birinci dönemde değerler sağlam ve güçlü bir şekilde 

kazandırılırsa, ergenlik döneminde kısa süreli ve küçük savrulma ve sarsıntılar olsa bile genç birey, ailesinin 

sosyal, dini, politik ve ahlaki değerlerini benimser.Özetle, çocuğun aile hayatında elde edebileceği en büyük 

kazanım, ailenin idealindeki değerleri benimsemesidir. Hemen her aile çocuğunun doğru, dürüst ve iyi ahlaklı 

olmasını ister ancak bu özellikler sözle anlatarak ve kendiliğinden olmaz; ailenin önem verdiği konular, 

çocuğun yaşam boyu sahipleneceği değerlerin kozasını oluşturur. 

OCAKBAŞI 

CUMHURİYET BALOSU 

GAZİ İNTERACT TOPLANTISI 



04 Kasım Nizamettin & Semra’nın evlilik yıldönümü 08 Kasım  Tolga dostumuzun eşi Duygu’nun, 09 

Kasım  Öznur dostumuzun kızı Eda’nın  doğum günleri  kutlar ve  mutluluklar dileriz.      

2 

ÇORUM . BOĞAZKÖY, FIRTINA 

TANRISI TEŞŞUP VE ANNA 

RESSAMIMIZ CEMİL EREN,1927 DE MERZİFONDA 

DOĞDU, ERZİCAN DEPREMİNDEN ENKAZ ALTINDAN 

SAĞ OLARAK ÇIKARILDI VE ASKERİ OKULLARDA 

OKUDU ANIT KABİR TAVAN FRESKLERİNİ BOYAYAN 

ÜÇ KİŞİDEN BİRİDİR. YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA BİR 

ÇOK SERGİ AÇTI. BİR ÇOK ÖDÜL KAZANDI. 

ÇALIŞMALARINI BODRUM VE ANKARADA 

YÜRÜTMEKTEDİR. ÇALIŞMALARINDA GÜVERCİNLER, 

DON KİŞOT BEYAZ SOYUTLAMALAR BODRUM 

EVLERİ, BAĞ BOZUMU GİBİ BİR ÇOK DEĞİŞİK TEMA 

KULLANMIŞTIR. 

 

KARADENİZ EREĞLİ RK HAMSİ FESTİVALİ 

BURASI NERESİ ? 

Birçok ailenin farkında bile olmadan yaptığı bir hata var: Çocukları, küçük yaştan başlayarak başarı kavramıyla 

zehirlemek.Akşam sofralarının sohbet konuları genellikle ödevler, sınavda alınan sonuçlar ve çocuğun 

performansının sınıf, okul, il ve ülke performansıyla kıyaslanmasına dayanıyor. Bunun doğal sonucu olarak da 

çocukta kendi kıymetini akademik ya da rekabete dayalı alanlardaki başarısının oranıyla ölçtüğü bir zihniyet 

gelişiyor. Çocuk başarılı olduğunda, “iyi, doğru, değerli ve yakışıklı/güzel” olacağına inanıyor. Oysa başarısızlık 

hayatın en doğal parçası. Bir başka ifadeyle “her faninin başarısızlığı tatması kaçınılmazdır.” Hiç başarısız 

olmadığını söyleyen kişi, eğer yalan söylemiyorsa, sınırlarını hiç zorlamamış ve konfor alanının dışına hiç 

çıkmamış, hiç güçlük yaşamamış ve sahip oldukları kendisine sunulmuş demektir. Başarısızlık insanı 

olgunlaştırır, derinlik kazandırır, bilgelik yolunda geliştirir ve empati duymasını sağlar. Başarısızlık insana 

sınırlarını nereye kadar zorlaması gerektiğini gösterir. Başarılı olduğu zaman kendisini değerli hisseden çocuk, 

başarısız olduğu zaman olumsuz duygularını yönetmekte zorlanır ve değersiz olduğunu kabul etmekte zorlanır. 

Bunun sonucunda da, başarısızlığının nedenini kendi dışında aramaya yönelir (öğretmen öğretmediği 

yerlerden sordu), çok kolay yalan söyler ve fırsat varsa da hile yapar (hak etmediğine el uzatır, örneğin kopya 

çeker). Akademik başarısına odaklanan ailesinin arada verdiği iyi, doğru ve dürüst olmak yönündeki 

nasihatlerin hiçbir anlamı yoktur. 


