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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 TEMMUZ TARİHLİ 

TOPLANTI DEVAM 

ORANI %70 

 

01 AĞUSTOS ORTAK 

TARİHLİ  TOPLANTI 

GEÇİCİ DEVAM ORANI 

%70 
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Değerli Dostlarım, 

Sizlerle ilk olarak hazırlık asamblesinde bahsettiğim ardından 2. kulüp 

asamblemde görevlendirmeler ile hedeflerimizi paylaşarak komite 

yapılarımızı açıklamıştım. Hedeflediğimiz yolda, ilk meyveleri toplamaya 

başladık. Geçtiğimiz hafta Projeler Ana Komitesi ilk ana komite toplantısını 

gerçekleştirerek görevlendirmelerini, hedeflerini konuştular. Bu konuda 

katılım gösteren komite başkanımız Erdal Aytekin ile tüm komite 

başkanlarıma ve Erhan Başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm 

komitelerin en az ayda bir defa toplanması, kulübümüz işleyişini, projelerimizi 

gerçekleştirmemizi kolaylaştıracak ve %100 katılımla hizmet üretmemizi 

sağlayacaktır.Bildiğiniz üzere, Eylül ayının başında hedeflediğimiz bir 

projemiz bir de etkinliğimiz olacak. Geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 

Köpek Güzellik Yarışmasının ve Gazi Rotaract Kulübümüzün "Kodlama 

Atölyesi" projesine vereceğimiz katkı konusunda komite başkanlarımdan bu 

toplantımızda gelişmeler hakkında bilgileri alacağız. Ayrıca diğer 

belirlediğimiz projelerimiz ile alakalı olarak takvim çalışmamızı sizlerle 

paylaşacağım. 

Bir diğer belli olan projemiz ise küresel bağış projemiz. Bu konuda dönem 

başlamadan yaptığımız hazırlıklarımızı komite başkanımız ile paylaştım. 

Gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bizlere paylaşacak ve görev dağılımımızı 

aktaracak. Bu konuda geçtiğimiz hafta Amerika'dan gelen Rotaryen 

dostumuz ile konuyu paylaştım ve yabancı ortak bulma konusunda destek 

olabileceği bilgisi aldım. Bu konuda biraz geç kaldık ama bir an önce proje 

yazılması aşamasını tamamlayarak bütçemizi oluşturmaya başlayacağız.4 

Ağustos Pazar günü bölgemiz gençlik değişim uyum kampına katılım 

gösterdik. Giden öğrencimiz, gelen öğrencilerimiz, ağırlayıcı ailelerimiz, 

danışmanımız, geçmiş dönem başkanlarımız ile birlikte 13 kişilik bir kadro ile 

yer aldık uyum kampının son günüde. Bölge değişim komitesinde yer alan 

GDB Saygın Yazıcıoğlu hem ailelere hem de giden/gelen öğrencilere verdiği 

eğitimlere katkı sağladı. Gençlik değişim programı hakkında bilgileri aldık, 

sorumluluklarımızı öğrendik ve kulübümüz değişim öğrencileri Jose Carlos 

Vera Leon ile Clara Marian Aragao Simoes ile tanıştık, sohbet ettik. Bu 

haftaki toplantımızda da misafirimiz olacak ve sizlerin de öğrencilerimizle 

tanışmasına fırsat sağlamış olacağız. 

                                                          Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

                                                             Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 

İşlerin ve mesleklerin büyük dönüşüm gösterdiği ve giderek bu dönüşümün 

varacağı noktaların ön görülemez olduğu günümüzde, geçen yüzyıla ait 

bilgileri veren üniversitelerin diplomalarının gerekli olduğu anlayışı daha 

kuvvetle sorgulanmaktadır. Dünya 15. yüzyıla kadar devam eden 

Homeros’un temsil ettiği sözlü kültür döneminden, matbaanın icadının temsil 

ettiği Gutenberg’in kitap dönemine geçmiştir. Ancak bugün Bill Gates’le 

temsil edilen dijital dönemde yaşıyoruz. Böylece sözden yazıya ve kitaba, 

yazı ve kitaptan da yazılım ve ekran çağına geçmiş bulunuyoruz.1 



08 Ağustos Sait dostumuzun doğum günü kutlar ve   mutluluklar dileriz.      

Gelecek ön görüleri 

Yirmi yıl sonra bugün var olan iş ve mesleklerin ne kadarının varlığını sürdüreceğini, yeni mesleklerin ve iş 

alanlarının neler olacağını kimse bilmiyor. Ancak herkes bütün iş ve mesleklerin dönüşüm geçireceğinde 

hemfikir. Harari’ye göre dört temel yetkinliğe sahip olanlar bu dönüşüm sürecinde ayakta kalacaklar. Bu 

yetkinlikler,ilişki yönetimi, iş birliği, eleştirel düşünce ve yaratıcılık. Üzerinde biraz düşünürsek bunlara öz 

yeterlilik (self- efficacy) ve yılmazlığı  (azim, resilience) da ekleyebiliriz. Yılmazlık sorunla karşılaşan kişinin 

yeni bir yol izleyerek sorunu çözmek için girişimde bulunmasıdır. Bu çözümlerin başarıya ulaşması kişiye öz 

yeterlilik kazandırır. Hiç şüphesiz değişimin ivme kazanarak geliştiği bir çağda merak ve öğrenmeye 

açıklık da büyük rol oynayacak. Bu özelliklere mutlaka değişime uyum sağlamayı ve belirsiz ortamda akıl 

ve ruh sağlığını korumayı da ekleyebiliriz. 

                 YORUM SİZİN


