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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 ? 

 

07 AĞUSTOS ORTAK 

TARİHLİ  TOPLANTI  

DEVAM ORANI %80 

 

21 AĞUSTOS  TARİHLİ  

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI  

%70 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Öncelikle, 26 Ağustos gece yarısı başlatılan Büyük Taarruz sonucu 30 

Ağustos günü zaferle sonuçlanan Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin 97. 

yıldönümü, Zafer Bayramını kutluyoruz. Özgürlüğe, Cumhuriyet'e giden 

yolda başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını 

saygı, minnet ve şükranla anıyorum.  

Yaz aylarının son toplantısı ile tatil dönemine denk gelen toplantılarımızın 

artık sonuna geliyoruz. Ne mutlu bana ki, toplantılarımıza gösterdiğiniz 

önem ve katkılarınızdan dolayı hiç bir toplantımızı iptal etmeden 

tamamlıyoruz yaz aylarını. Tatil dönemine denk gelen toplantılarımızda 

önce 2.kulüp asamblesini tamamladık, ardından kulübümüzün 1000. kez bir 

araya gelmesini kutladık. Bunun dışında iki ortak toplantı gerçekleştirdik ve 

diğer toplantılarımızda ise projelerimizden, dönem içi takvimimizden 

bahsettik. İki güzel değişim öğrencimiz ile tanıştık. 

Dönemimizin ilk etkinliğine artık sayılı günler kaldı. Bu sene 4. kez 

gerçekleştireceğimiz gelenekselleştirdiğimiz Köpek Güzellik Yarışmasını 8 

Eylül Pazar günü gerçekleştiriyoruz. Şuan için hava durumunda da bir 

problem gözükmemekte. Komitemiz Serdar Bandik liderliğinde ve Uğur 

Kabaş başkanlığında çalışmalarına son hızla devam ediyor. Afişlerimizi ve 

el broşürlerimizi Neslihan dostumuzun eşi Mehmet Uğur sponsor olarak 

hazırladı, kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Önceki 

toplantımızda konuştuğumuz üzere bazı pasaj, büfe ve köpek oyun 

alanlarına bu afişlerimizi asacağız ve el broşürlerimizi Rotaractlarımız ve 

Interactlarımız ile dağıtacağız. 

Eylül ayı kulübümüz adına hareketli geçecek, Köpek Güzellik Yarışmamızın 

ardından Sepsis Farkındalık Günü için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. 

Ayrıca merhum üyemiz Sabahattin Kırtunç anısına toplantımızı 25 Eylül 

tarihinde düzenleyeceğiz. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 



24 Ağustos Tuğcan& Ekin dostlarımızın evlilik günü, 25 Ağustos Safinaz & Murat dostlarımızın kızı 

Elif’in  doğum günü kutlar ve  mutluluklar dileriz.      

1983'te Kalp ameliyatı sırasında aldığı bir kan nedeniyle Aids'ten ölen 

efsanevi Wimbledon oyuncusu #Arthur #Ashe ye taraftarlardan birisi 

ölmeden önce bir soru sorar;  

Tanrı neden böyle kötü bir hastalık için seni seçti?Arthur, buna şöyle 

cevap verdi; 

50 milyon çocuk tenis oynamaya başladı, 5 milyonu tenis oynamayı 

öğrendi, 500 bin'i profesyonel tenis oynamayı öğrendi, 50 bin'i devreye 

girdi, 5 bin'i Grand Slam'e ulaştı,50'si Wimbledon'a katıldı,4'ü yarı 

finallere kaldı, 2'si finale yükseldi... 

...ve ben kupayı elime aldığımda Tanrı'ya hiç sormadım, 

''Neden ben ?'' 

Şimdi acı çektiğim için bunu Tanrıya nasıl sorabilirim? Neden ben? 

Bazen hayatınızdan memnun değilsiniz, bu dünyadaki birçok insan 

sizin yaşadığınız hayatı yaşayabilmeyi istiyor. 

TEHLİKELİ VE UMUTLU : ARTIK HEPİMİZ PREKARYAYIZ !!! 

“Prekarya mı o da ne?” dediğinizi duyar gibiyim. Çağımızda gerçekleşecek bütün dönüşümlerin bu kavram 

etrafında olacağını söylesem ne derdiniz? İslamcı solcu milliyetçi kadın erkek Türk Kürt Suriyeli Sünni Alevi 

esnaf öğrenci demeden çoğunuzun hemen şu anda kimliğinizi oluşturduğuna inandığım bu kavram nedir ve 

neden hem tehlike hem de umut barındırmaktadır? PREKARYA NEDİR?Kavramı ortaya koyan İngiliz iktisatçı Guy 

Standing’e göre prekarya halk arasındaki yeni bir sınıfı karşılıyor proletarya gibi. Köken olarak İngilizce 

precarious’dan (güvencesiz belirsiz istikrarsız tehlikede) gelmektedir. Türkçeye çevrilmesi gerekmiyor fakat bir 

çeviri aranması durumunda benim önerim ‘tehlikeliler’ ya da ‘geleceksizler’ olur. Hissettikleri duygu ile de onları 

ifade edebiliriz: Öfkeliler. Buradaki güvenceyi sadece sosyal güvence ve sigortalılık olarak düşünmeyin. Söz 

konusu güvencesizlik ve belirsizlik hayatta genel olarak prekaryayı ayakta tutan bir garantinin olmaması. Şu 

anından ve geleceğinden endişe duyarak yaşar. Çünkü içinde olduğu üretim ve dağıtım ilişkileri onu büyük bir 

belirsizliğin eşitsizliğin yoksulluğun ve güvencesizliğin içine iter.                             DEVAM EDECEK 


