
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 02                TARİH 13 TEMMUZ 2020 

UR BAŞKANI 

HOLGER KNAACK & SUSANNE 

 

UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 

SERHAN ANTALYALI & ZÜMRÜT 

 

GUVERNÖR YARDIMCISI 

CENGİZ TURGAY & NİLÜFER 

 

YÖNETİM KURULU 

 

BAŞKAN 

BANU YEDİERLER 

 

SEKRETER  

SİNEM ATAY GÖRÜR 

 

SAYMAN 

SAFİNAZ AYTEMİZ YAĞMUR 

 

ÜYE GLDB. ADAYI 

NİZAMETTİN ÇOBAN 

 

ÜYE GDB. 

ALPER AYALP 

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 ? 

 

01 TEMMUZ GÜNLÜ 

TOPLANTI  DEVAM ORAN 

%70 

 

 

08 TEMMUZ GÜNLÜ 

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI %70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Dönemimiz 01.07.2020 tarihin de Dönem Guvernörümüz Serhan ANTALYALI  

ve Zümrüt önderliğinde başladı. Dönemimizin 01. Toplantısını zoom üzerinden 

08.07.2020 tarihinde gerçekleştirerek, ilk kulüp asamblemizi yaptık. 

Dönemimizin hedefleri ve projeleri üzerine konuştuğumuz toplantımız da yol 

haritamızı belirlemiş olduğumuza inanıyorum. Önümüzde uzun, bir o kadar da 

keyifli olacağına inandığım Rotary dönemimizin hayatlara dokunduğumuz, iz 

bırakabileceğimiz bir dönem olmasını diliyorum. Bölge Görevi olarak isterken 

çok bambaşka hayaller le istemiş olduğum, Mesleki Performans Geliştirme 

Seminerlerinin ilki günümüzde yaşadığımız zor şartlar sebebi ile 10.07.2020 

tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirildi, Ankara International , Beysukent, 

Emek ,Gaziosmanpaşa, Tandoğan, Tunalı Hilmi, Ulus, Yıldız ve Konya Meram 

Kulübü ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığımız Seminer de konuşmacı konuğumuz 

GDB.Rtn. Ece ÖZEN AKAN’dı 200 ‘ e yakın katılımcı ile tamamladığımız 

seminere çok sayıda kulüp üyemiz ile Gazi Rotaract Kulübü başkanı Oğulhan 

KILIÇ  ve rotaracttörlerimiz de katılım gösterdi. Katılım gösteren tüm dostlarıma 

teşekkür ederim.  İkinci Bölge projemiz İş İnsanları için Etkili Konuşma 

Semineri de 26.07.2020 tarihinde Zoom üzerinden yapılacak olup, Konuşmacı 

konuğu Rtn. Şebnem YİĞİT olacaktır. Toplantı bilgilerini sizler ile 

paylaşacağım. 15.07.2020 tarihinde gerçekleştireceğiz dönenimizin 

2.toplantısın da çok değerli bir konuşmacı konuğumuz olacak, Türkiye de 

Eğitim konu başlığı ile bizlerle birlikte olacak Türk Eğitim Derneği Genel 

Başkanı SELCUK PEHLİVANOĞLU ‘nu davet etmemizde öncü olan Rtn. Deniz 

MEMİŞOĞLU dostuma çok teşekkür ederim. Keyifli bir toplantı olacağına 

eminim.   

Dönemimizin ilk fiziki toplantısını ise 22.07.2020 tarihinde eşli olarak 

planlamaktayım. Tüm dostlarımın birbirini çok özlediğini bildiğimden Ankara da 

olan dostlarım ile bir arada olmak için sabırsızlanıyorum. Birleşmek 

başlangıçtır, birliği sürdürmek gelişmedir, birlikte çalışmak başarıdır. Diyerek 

sözlerimi sonlandırıyorum. Roteryen Sevgi ve Saygılarımla,  

                                                                    Rtn.Banu YEDİERLER 
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TEŞEKKÜRLER UĞUR 

İletişim ve ilişki yönetimi her zaman önemlidir. Ancak bu konu yöneticinin krizli dönemlerde ve uzaktan çalışan 

iş arkadaşlarıyla ilişkisinde çok daha büyük önem kazanır. Stres verici bir durumla karşılaşmak, herkesi farklı 

etkiler. Bu nedenle bir yöneticinin kendi stres düzeyini ve stresinin kaynağını tanıması ve anlaması önem taşır. 

Çünkü bu algı geçmiş yaşantılardan, maddi olarak borçlu olmaktan veya hayatın o dönemindeki özel bir 

sorundan kaynaklanabilir. Bu nedenle yöneticinin kriz karşısında kendi algısını referans almayıp, ekip 

üyelerinin özel durumlarını anlaması ve bunlara ilgi göstermesi gerekir. Otuz yılı aşkın bir süredir yapılan çok 

sayıda araştırma duygusal zeka ile empati arasındaki ilişkiyi ve bunun yönetici performansı için bir kaldıraç 

olduğunu ortaya koymuştur. Zor zamanlarda insanların duygu ve streslerini yönetmek iş performansı ve 

verimliliğe odaklanmaktan daha iyi sonuçlar verir. Ekibin duygularını ve endişelerini anlamak için bire bir 

toplantılar yapmak, iletişim fırsatlarını artırmak, açık uçlu sorular sormak bu konuda yardımcı olur.  


