
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

         SAYI : 23                                              10 MART 2021 

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 

ESAT ERHAN SERTOĞLU 

 

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 ? 

 

24 ŞUBAT ZOOM  

TOPLANTISI  DEVAM ORAN 

%85 

 

 

10 MART GÜNLÜ ZOOM 

TOPLANTISI  DEVAM ORANI 

%75 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Sevgili Dostlarım Merhabalar,  

Yoğun ve projeli geçen bir haftadan sonra tekrar sizlerle bülten aracılığı ile 

buluşmanın keyfini yaşıyorum.  

10.03.2021 tarihli toplantımız da Aile ve Toplum Hizmetleri Ödülümüzü 

takdim ettiğimiz Türkiye Organ Vakfı Başkanı DR. Eyüp Kahveci’yi Organ 

Bağışı ve Gönüllü kuruluşların Rolü adlı Konuşması ile ağırladık. Çok keyifli 

bir sunumun ardından çokça soru kabul eden Kahveci’ye çok teşekkür 

ederiz. Makamında ziyaret edeceğimiz Kahveci ile önümüzdeki dönem 

projelerini konuşmak için sözleştik.  

Bu dönem projelerinden biri olan Engelsiz Dişler projesinin ilk adımını 

17.03.2021 tarihinde Sinem Dostumuzun Diş Kliniği olan Dentiron Diş 

kliniğinde gerçekleştirdik. Kliniklerini bize açan ve bedelsiz olarak tedavileri 

üstlenen Sinem ve İlker Dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu proje 

kapsamında 10 çocuğumuzun tedavisini üstleneceğiz.  

Spina Bifida Hastalığı, tıbbın zor hastalıklarından birisidir. Anne karnında 

beyin omurilik hattındaki kapanma bozuklukları ile gözükür. Ayrık omurga 

diye de bilinir. Gebelik öncesinde ve gebeliğin ilk aylarında folik asit eksikliği 

en büyük sebebidir. Bu yıl 2430. Bölge Guvarnorü Dr Serhan Antalyalı 

önderliğinde, Spina Bifida hastalığının önlenmesi için girişimlerimizle 

Ankara, Samsun, Eskişehir, Antalya gibi illerimizde Halk Ekmek tarafından 

özel çıkarılan ekmeklere folik asit eklenmesi sağlanmıştır. Spina bifidalı 

yürüyemeyen çocuklarımız için, “1 çocuk 1 hayat” projemizle, 48 kulübümüz 

tarafından, 2000 civarında bağışçımızla, 100 çocuğa 100 akülü sandalye 

aldık ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Öncelikle tıbbi bilgileriyle bu konuda 

hep yanımızda olan Dr İbrahim Alataş ve Barış ile bağış yapan dostlarımıza 

teşekkür ederiz.  

18.03.2021 tarihin de Swiss Otel Ankara’da 9 Kulüp 13 adet tekerlekli 

sandalye hediye ettik. Gazi Rotary Kulübü olarak 3 adet çocuğumuzun 

hayatına dokunabilmenin mutluluğunu yaşarken yapılan etkinliğin ev 

sahipliğini de üstlenmiş olmanın gururu içindeyiz. Öncelikle 2430.Bölge 

Spida Bifida Komitesi Başkanı Prof.Dr. Nesrin Çobanoğlu Başkanıma 

etkinlik boyunca bizi yalnız bırakmayan Nizamettin Başkanıma ve Sinem 

Dostuma, projelerde desteğini bizden esirgemeyen Gazi Rotaract Kulübü 

Başkanı Oğulhan Kılıç’a şükranlarımı sunuyorum.  

19-20-21 Mart Tarihlerinde Adana’da yapılan 13. Rofife Uluslararası Film 

Festivaline kulübümüz adına Ben, Gamze ve Kemal Başkanlarım, Sinem 

dostum ve Gamze Dostum katılım gösterdik. Pandemi koşullarında 

hazırlanan kusursuz etkinlik kapsamın da çok keyifli bir hafta sonu geçirdik. 

Festival Sponsoru olan 13 kulüp den biri olarak plaketimizi alarak mutlulukla 

Ankara’ya döndük. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.  

 ‘’ Kadınları Geri Bırakan Toplum, Geri Kalmaya Mecburdur ‘’ diyen Atamızın 

sözleri ile bülten yazıma son veriyorum.  Roteryen Sevgi ve Saygılarımla  

                                                         DB. Rtn.Banu YEDİERLER   

  





AĞRI TAHİR İLKÖĞRETİM OKULUNA GAZİOSMANPAŞA ROTARY KULÜBÜNÜN HALE DOSTUMUZ ADINA YOLLADIĞI 

TABLETLERİ ULAŞTIRDIK. 

DEĞERLİ DOSTLARIM " ENGELSİZ 

DİŞLER" PROJESİ KAPSAMINDA 

ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN AĞIZ VE DİŞ 

SAĞLIĞI İLE İLGİLİ YAPACAĞIMIZ 

PROJENİN  İLKİNİ BUGÜN 

GERÇEKLEŞTİRDİK.  KULÜBÜMÜZ 

ÜYESİ, SEVGİLİ SEKRETERİM SİNEM 

ATAY GÖRÜR VE İLKER,  DENTİRON 

DİŞ KLİNİĞİNİ BİZİM İÇİN AÇTILAR VE 

ÇOCUĞUMUZUN DİŞ TAŞI 

TEMİZLİĞİNİ  VE DİŞ DOLGUSU 

İŞLEMLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİLER. 

KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDERİM 



Başarı idealize edilmiş bir kavram olarak hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. İnsanlar büyük çoğunlukla 

kendilerini başarılı hissedecekleri özel bir formülün peşinde. Bu yazıda başarı kavramı alışılmış “kestirme yol” 

önerilerinin dışında bir yaklaşımla ele alınmıştır. 

Başarının sihirli bir formülü yoktur. Ayrıca başarıdan ne anlaşıldığı konusunda tanım yaparak başlamak da 

doğru olur. Başarının çeşitli ölçüleri olabilir. Hayatta başladığı noktaya, meslektaşları arasında daha önde 

olmaya, hedeflediği noktaya ulaşmaya göre başarı tanımları yapılabilir. Toplumda yaygın olan başarı ölçüsü 

para ve itibar sahibi olmaktır. Ben bu yazıda başarıyı daha geniş bir çerçeve içinde ele alacağım. 

Üç veya beş adımda başarı vaat eden çok sayıda sözde uzman vardır. Büyük çoğunlukla okuyucu ve dinleyici 

de söylenen ve yazılanların doğru olmadığını bilir ancak bunlara inanmak iyi gelir. Çünkü insanlar canlarını 

sıkan doğruları dinlemek yerine hoşlarına giden yalanlara inanmayı tercih eder. 

Başarı konusunda yazılacak bir yazıdan en çok yararlanacak olanlar, ilkokul öğrencileri ve küçük yaşta 

çocukları olan anne ve babalardır. Çünkü başarıya giden yolun taşları hayatın erken yıllarında kazanılan 

alışkanlıklarla döşenir. Alışkanlıklar ince ipliklerle dokunmuş halatlardır. Bu nedenle erken yaşta kazanılan 

alışkanlıklar kişiye yaşam boyu eşlik eder. Olumlu alışkanlıklar onu başarıya götürür, olumsuz olanlar fark 

etmese de insana ayak bağı olur. 

Kişinin verimliliğini engelleyen alışkanlıklardan kurtulmak için atılacak ilk adım “yapılacak işler” listesi 

yapmanın tam tersini yapmaktır. Bunun adına “yapmaktan vazgeçilecekler” listesi denilebilir. Böylece öğrenci 

zaman kaybına neden olan ve onun hayatına bir katkısı olmayacak eylemler için bir kontrol mekanizması 

oluşturur. 

Başarı her gün düzenli olarak yapılan küçük şeylere özen göstermekten geçer. Başarı yolunun taşlarını 

döşeyen yolculuk sorumluluk almak, konfor alanının dışına çıkmak, başarısız olmayı göze almak, başarısızlığı 

bir öğrenme ve gelişme fırsatı olarak görmekle devam eder. Çünkü unutmamak gerekir ki, başarı gurur verir 

ancak başarısızlık geliştirir. 

Başarı yolculuğunun bence en önemli kilometre taşı, güne program yaparak başlamaktır. Bu da bir disiplindir. 

Daha iyisi bu programı bir gün önce yapma alışkanlığını kazanmaktır. Çünkü böylece yatma saati de 

belirlenmiş olur ve ertesi güne dinlenmiş ve zinde başlamak mümkün olur. Program yapmak ve bunu 

uygulamak, zamanı ve hayatı kontrol duygusu verir. Bu alışkanlık kişiyi dürtülerini kontrol etmek, içinden gelen 

ve aklına eseni yapmaktan ala koyar. Programda yazılanların üzerini çizmek başarı duygusu yaşatır ve bir 

sonraki adım için motive eder. Gerçekçi bir programda eğlenmeye, dinlenmeye ve kişinin hoşuna gidecek 

etkinliklere de zaman ayırmak gerekir. .Hayat başarısı konusunda fark yaratan bir özelliğin de nezaket ve 

kibarlık olduğunu düşünüyorum. Hayatta en önemli bilgiler anaokulunda öğretilir ancak bunların kalıcı olması 

aile içinde pekiştirilmesiyle mümkün olur. Bir şey istediği zaman “lütfen”, bir şey verildiği zaman “teşekkür 

ederim”, birisini üzdüğü veya incittiği zaman “özür dilerim” demeyi küçük yaşta öğrenenler her girdikleri yerde 

fark edilir ve saygı görür. Çünkü nezaket ve kibarlık sadece başkalarını rahatsız etmemek değil, başkalarının 

rahatsızlığından da rahatsızlık duymaktır. 

Sonuç Görüldüğü gibi eğitimde ve hayatta başarıya giden yolda en önemli adım her gün yaptığımız sıradan 

ve önemsiz gibi gözüken gündelik işleri baştan savma değil, yürekten yapmakla ve “seçilmiş tepkiler” vererek 

atılır. Böylece kazanılan alışkanlıklar sadece arzulanan bir diplomaya değil, iş hayatında başarıya, eş olarak 

sağlıklı aile ilişkileri yürütmeye ve çocuklarına örnek olacak bir anne baba olmaya giden yolun taşlarını döşer. 


