
GAZİ  ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ 

             SAYI : 08                   TARİH 29 Ağustos 2019 

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 ? 

 

21 AĞUSTOS ORTAK 

TARİHLİ  TOPLANTI  

DEVAM ORANI %70 

 

28 AĞUSTOS  TARİHLİ  

TOPLANTI GEÇİCİ 

DEVAM ORANI  

%55 

www.ankaragazirotary.org.tr 

 

 

Değerli Dostlarım, 

Eylül ayı ile birlikte yoğun bir programa giriyoruz. Dönemimizin ilk etkinliği 

olan Köpek Güzellik Yarışması için hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. 

Projemizin duyurusunu etkin bir biçimde yapabilmek adına 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belirlediğimiz çeşitli noktalara afişlerimiz 

Cuma günü itibariyle asılmış olacak. Hafta sonu Seğmenler Parkı'nda 

Rotaractlarımız ve Interactlarımız ile el broşürlerimizi dağıtacak, 

duyurumuzu yapacağız. 

Ardından Dünya Sepsis Günü etkinliği için girişimlerimizi sürdürüyoruz. 

AnkaMall Alışveriş Merkezi ile yaptığımız görüşme ve ardından başvuru 

yazımızı yönetim ile paylaştık. Geçen sene Taurus Alışveriş Merkezinde 

yoğun ilgi ve katılım ile gerçekleştirdiğimiz bu projeyi gerekli izinler 

sonrası AnkaMall Alışveriş Merkezinde de gerçekleştirerek farkındalıkları 

arttırmaya çalışacağız. Bu proje kapsamında bazı yayın organları ile 

görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız, bu proje tanıtımını bu 

platformda da yapabilmek. Ayrıca, bu konuda ilerleyen zamanlarda 

Meslek Yüksekokullarında da çalışmalar yapmayı komitemiz 

hedeflemektedir. 

Eylül ayının son haftasında, 4 yıl önce elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz, 

merhum üyemiz Sabahattin Kırtunç anısına toplantımızı 

gerçekleştireceğiz. Kendisi ile özleştirdiğimiz "Bir Hayata Dokunalım" 

projemiz kapsamını genişletebilmek adına, Nostalji Gecemizi bu 

kapsamda yapma fikrini konuştuk toplantımızda. Gelişmeleri komitemiz 

sizlerle ilerleyen günlerde paylaşacaktır. 

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla. 

Rtn. Alper Ayalp & Rtn. Deniz 



 06 Eylül Safinaz dostumuzun doğum günü kutlar ve  mutluluklar dileriz.      

KOMİTEMİZ ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI 

ALANI ZİYARET ETTİ ( 29.08.2019) 

Prekarya üyeleri arasında yaşamın anlamsızlığı üzerine bazı hisler uyarıır. Gelecek mi? Hangi gelecek için 

yaşanmaktadır?  

Yukarıda da belirttiğim gibi prekaryada gelecek hissi yoktur çünkü çalışsın ya da çalışmasın iyi bir eğitim 

alsın ya da almasın mevcut ilişkiler altında birikim yapamaz kendine alternatif bir sığınak oluşturamaz ve bu 

birikimsizlik ve sığınaksızlık onun hem işyerinde hem de hayatta gücünü kırar. Artık işyerindeki hiyerarşinin 

çarkındadır ve onu koruyan ve bu belirsizlikten çıkaracak bir şey bulamaz. Ne hemşehrileri ne ailesi ne de 

arkadaşları onu bundan çıkaramaz çünkü onlar da bu güvencesiz durumdadır. Kısacası prekaryanın çıkış 

stratejisi yoktur ve bu yüzden kendisini strese öfkeye sokan tekliflere boyun eğer. 

Prekaryayı anne ve babalarımız daha zor anlarlar. Çünkü bir zamanlar bir iş sahibi olmak demek 

güvencesizlikten ve istikrarsızlıktan kurtulmuş olmak anlamını taşıyordu. Fakat günümüzde sadece bir yıl 

içinde dahi prekarya çok fazla iş değiştirebiliyor ve genelde değiştirmek zorunda kalıyor. Bu ise onun işle bir 

bağ kurmasına engel oluyor. Aslında piyasa mantığı da bunu gerektiriyor sakın ola bir bağ kurulmasın çabuk 

bir şekilde gelsin gitsin. Gelişi kolay olursa çıkışı da kolay sağlarız diye düşünülüyor. Bunları ikinci makalede 

detaylı inceleyeceğim ancak şimdilik şunu belirtmek yeterli olabilir: Kavram 2009 yılında İngiliz ekonomist 

Guy Standing tarafından ortaya konuluyor.       DEVAM EDECEK 


