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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 ? 

 

 

27 KASIM GÜNLÜ TOPLANTI 

DEVAM ORANI %85 

 

 

4 ARALIK GÜNLÜ TOPLANTI 

GEÇİCİ DEVAM ORANI 

%70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

5-8 Aralık tarihleri arasında Rotary Yarının Liderleri Geliyor eğitim 

semineri programını başarılı bir şekilde tamamladık. UR. 2430 Bölge 

görevlileri tarafından kulübümüzün bu organizasyonu ne kadar etkin ve 

başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini duymak bu kulübün dönem başkanı 

olarak onure oldum. Öncelikle ana komite ve RYLA komitesi ardından da 

tüm üyelerimiz adına almış olduğum bu taktir emeği geçen siz 

üyelerimizin sayesinde oldu.  

25 Aralık tarihinde bildiğiniz üzere kulübümüzün Guvernör ziyareti olacak. 

Eksiksiz olarak tüm kulüp üye ve eşlerimizin katılımı kulübümüzün 

yansıması olarak çok önemli. Bu tarihteki programımızı sizlerle bir kaç 

gün içinde net olarak paylaşacağım ama 15:00'te Yıldız Sınav Koleji'nde 

Akılcı İlaç Kullanımı projemizi gerçekleştireceğiz. Bir saatlik bir seminerin 

ardından otele dönerek kulüp asamblesi öncesi Guvernörümüzün 

yönetim kurulumuz ve komite başkanlarımız ile ardından da tüm kulüp 

üyelerimizle toplantısı olacaktır. 

Kulübümüzde bu sene meslek hizmeti ödülünü vermeyi planladığımız 

toplantımızı 8 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştiriyoruz. Bu konuda 

komitemiz çalışmalarını yapmaktadır. 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. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 





Tarih boyunca yaşanan iyi ve olumlu gelişmeler, liderlerin gücüne, aklına ve başarısına mal edilir. O 

zaman yaşanmış kötülükleri ve felaketleri de kötü liderliğe bağlamak gerekir. Kötü liderlik iki bağlamda 

ele alınabilir: Birincisi evrensel ahlaki ilkelerden yoksun liderlik, ikincisi ise yetersiz ve etkisiz liderlik 

olarak tanımlayabileceğimiz, beceriksiz liderliktir. 

Harvard Üniversitesi her yıl, dünyanın her yerindeki genç, yetişkin ve olgun her yaştaki katılımcılar için 

çeşitli sürelerden oluşan liderlik programları düzenlemekte ve bu yolla yüz milyonlarca dolarlık ciro 

yapmaktadır. 2000’li yıllarda Harvard Üniversitesi Rektörlüğünü yapmış olan Joel M. Podolny, 

hedeflerinin “geleceğin yeni fikirlerini geliştirecek liderlerini eğitmek” olduğunu söylemiştir. Harvard 

İşletme Okulu, eğitim alanların, dünya ekonomisine yön veren şirketlerin ve finans dünyasının önde gelen 

kuruluşlarının yöneticileri olmasıyla övünürdü. Harvard İşletme Okulu’nun kendisini bu özelliği ile tanıttığı 

göz önüne alınırsa, 2009 krizinin faturasının bir bölümünü Harvard İşletme Okulu’nun üstlenmesi 

gerektiğini savunanların haksız olmadığı söylenebilir. 
SONUÇ 

Liderlik, hayatın her alanında fark yaratmaktadır. Etkilediği toplumu ileri götüren, yücelten liderler olduğu 

gibi, ona zarar veren, felakete sürükleyen liderler ve liderlik tarzları vardır. “Lider iyi ancak çevresi kötü” 

anlayışı geçerli bir anlayış değildir. Başlangıçta olumlu işler başaran ancak daha sonra kendisini 

dizginleyemediği, gücünün sınırlarını abarttığı için veya iştahını frenleyemediği için başarısız olan çok 

sayıda örnek vardır. 

Bu nedenle liderleri kutsallaştırıp, her yaptıklarına keramet yüklemek yerine, gerçekçi bir bakış açısıyla 

değerlendirip; kişiliklerinden, karakterlerinden ve yeterlilikten kaynaklanan zaafları, hataları, yanlış 

seçimleri ve beceriksizlikleri olabileceğini kabullenmek gerekir. Böylece lideri eleştirmeyi tabu olmaktan 

çıkartmak ve bu eleştirileri yapanların yazdıkları ve söylediklerindeki doğruluk payını görmek mümkün 

olur. 

 



16  Aralık İzzet dostumuzun oğlu Doruk’un  evlilik yıldönümü kutlar ve  mutluluklar dileriz.      

2 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hocanın biri sınavda, o günlerde devam etmekte olan bir davanın 

detaylarını vermiş ve sonucun ne olacağını sormuş. Tabii, bütün öğrenciler ha babam, de babam, 

sayfalarca yazmaya başlamışlar. Ama bir öğrenci kağıdını sınavın ilk dakikasında vermiş. Ve buna rağmen 

100 almış. Öğrencinin yanıtı tek cümleymiş:  

                                « Devam eden dava hakkında yorum yapılamaz.» 


