
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 20                   TARİH  02 ARALIK 2019 

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 ? 

 

 

20 KASIM TARİHLİ TOPLANTI 

İPTAL EDİLMİŞTİR 

 

 

27 KASIM GÜNLÜ TOPLANTI 

GEÇİCİ DEVAM ORANI 

%85 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Bu hafta Rotary'nin en değerli projelerinden biri olan Rotary Yarının 

Liderlerini Arıyor eğitim semineri programını gerçekleştiriyoruz. Bu konuda 

ilk günden itibaren özveri ile çalışan komitemize bir kez daha teşekkürlerimi 

sunuyorum. Artık bizlere kalan son görev, özellikle RYLA açılışımızda hep 

birlikte kulübümüzün etkinliği gösterebilmek adına katılımımızı sağlamaktır. 

Programın içeriğinde kulüp içi görevlendirmelerimizi de eksiksiz yerine 

getireceğimizden hiç bir şüphem yoktur. 

RYLA'mızın tamamlandığı gün Ankara Bahçelievler RK'nün organize ettiği 

bowling turnuvasında yorgunluğumuzu atacak ve keyifli vakit geçireceğimize 

inanarak, hep birlikte güzel bir pazar aktivitesine davet etmek istiyorum 

sizleri. 

Bir başka projemizin başlangıcını bir önceki toplantımızda da paylaştığımız 

üzere yaptık. Akılcı İlaç Kullanımı projemiz ile alakalı olarak 25 Aralık 2019 

günü saat 15:00'te Sınav Koleji'nde projemiz eğitim seminerini 

gerçekleştireceğiz. Ankara Tunalı Hilmi RK ile birlikte gerçekleştirmeyi 

planladığımız projemizin bir diğer ayağını da Doğa Kolejleri okulunda 

yapacağız. Bu konuda tarih ve saat konusunda okuldan haber 

beklemekteyiz. 23 Aralık 2019 tarihinde büyük ihtimalle Doğa Kolejin'de 

olacağız. Bundan sonra hedefimiz mevcut okulların diğer şubeleri ve devlet 

okulları olacaktır. Bu konuda çalışmalarımız netleşince sizlerle 

paylaşacağım. 

Bildiğiniz üzere, meslek hizmetleri ödülünü kulüp olarak bu sene mesleğinde 

başarılı olmuş iki isme vermeyi planlıyoruz. Bu konuda yarım asırdan uzun 

süredir çekiç darbeleriyle bakırı süslendiren İhsan Geredeli ve 1998 yılında 

Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısı unvanını alan "Sihirli Flüt" lakaplı Şefika 

Kutluer, kulübümüz meslek hizmetleri ödülüne layık gördüğümüz 

adaylarımız. Bu konuda komitemi çalışmalarına başladı ve en kısa sürede 

bu konuda gelişmeleri bizlerle paylaşacaklar. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 



BU ŞİİR KİMİN ? 



02 Aralık Sıdıka & Mustafa ve 05 Aralık Hale & Erkut dostlarımızın evlilik yıldönümü 07 Aralık Uğur 

dostumuzun doğum günü  kutlar ve  mutluluklar dileriz.      
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URFA, BALIKLI GÖL 

Başarısızlığın ayıp, kötü ve yanlış olduğu inancından çocukları uzak 

tutmak gerekir çünkü başarısızlık değerli bir deneyimdir. Önemli olan, 

“bu deneyimden ne öğrendin?” sorusuna kişinin etki alanından bir 

çözüm bulması ve alternatif davranış geliştirmesidir. Bunu sağlamak 

için çocuklara, başarısızlığın gelişme yolunda bir fırsat olduğu 

anlatılmalıdır. Zira başarısızlık ve o başarısızlıkla ilgili gerçekçi bir geri 

bildirim, gelişim yolundaki en değerli fırsattır çünkü “Geri bildirim 

şampiyonların kahvaltısıdır.” 

Günümüzde çocuklarımızın önemli bir bölümü çok iyi besleniyor ancak 

fazlasıyla sevgi dolu aileleri onları bu değerli geri bildirim gıdasından 

yoksun bırakıyor. Bu da gençlerin psikolojik bağışıklık sisteminin yeteri 

kadar gelişmemesine neden oluyor ve onları hayatın doğal 

güçlükleriyle mücadele edecek donanımdan yoksun bırakıyor 


