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Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;

Her dönem olduğu gibi dönemimize; 2
Temmuz'da Atamızın huzurunda, Anıtkabir
ziyareti ile başladık.

İlk resmi ziyaretimize Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Fazıl
Köremezli’yi makamında ziyaret ederek
başladık. Ekonomik ve toplumsal gelişim komite
başkanımız İsmet Taner'in liderliğinde
gerçekleştirmeyi planladığımız kırsal kalkınma
projemiz ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk.

Ardından 6 Temmuz'da; Sevgili Rotaractlarımızla ortak olarak gerçekleştirdiğimiz ilk
toplantımızda, sizlerle özlemimizi bir nebze de olsa giderebildik. Rotary Bilgileri Komite
Başkanımız GDG. Murat Öz'ün katkılarıyla; her ay iki toplantımızdan birinde Rotary
Bilgilerine yer vermeyi planladık. Bu şekilde; hem Rotaryenlerimiz bilgilerini tazeleyecek,
hem de, aday ve yeni üyelerimiz Rotary hakkında akıllarındaki soru işaretlerini
giderebilecektir. “Rotaryen kimdir? Rotaryen olmanın sorumlulukları” konusuyla ilk
sunumunu gerçekleştiren GDB. Levent Çolak'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Ayrıca; konuşmacı konuğumuz Rtn. Murat Külcü çok özel konusuyla, üye alınacak aday
üye gözünden içinde bulunduğumuz bu özel ailenin mutluluğunu bizlere tekrar anımsattı.
Bu heyecan verici konuşma için kendisine teşekkür etmek adına Uluslararası Rotary
Vakfı'na 50 adet "Çocuk Felci Aşısı" bağışladık.

Uzun zamandan sonra hasret giderebildiğimiz bu güzel akşamda, ailemize 5 yeni üyemizi
dahil ettik. Onların varlığı bizi daha da güçlendirecek. Toplumsal cinsiyet temelli
ayrımcılık, şiddet ve kadın cinayetlerine kurban giden her kadınımızın adının yaşayacağı
“GÜLDÜNYA ORMANI” için 50 adet fidanı yeni üyelerimiz adına bağışladık.

10 Temmuz akşamı; ev sahibi kulüpler arasında yer aldığımız Mesleki Performans
Geliştirme Semineri’ni zoom üzerinden gerçekleştirdik. Komite Başkanı Rtn. Ece Akan
etkileyici sunumuyla bizlerleydi.

İkiz kulüp anlaşması yapmak üzere olduğumuz; Ukrayna'da bulunan Kyiv Multinational
Rotary Kulübü ile 13 Temmuz'da, bir tanışma toplantısı gerçekleştirdik. Her iki kulübün
genişletilmiş yönetim kurullarının katılım göstermiş olduğu bu toplantı çok verimli geçti.
İkiz Kulüp Komite Başkanımız GDB. Gizem Baştaş'a, emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.

15 Temmuz'da; Ankara Anıttepe ve Ankara Gazi Rotary Kulüpleri ile ortak toplantımız
konuşmacı konuğumuz Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun
yapmış olduğu "Türkiye'de Eğitim" başlıklı sunum ile gerçekleşti. Bir sonraki
toplantımızda 10 Ağustos pazartesi akşamı şarap tadımı etkinliği gerçekleştireceğiz.
Doluca Şarapları Pazarlama ve Satış Müdürü Ebru Günaçan'ın bizlerle olacağı bu güzel
toplantıda görüşmek üzere...

En derin Rotaryen sevgi ve saygılarımızla, Rtn. F. Mustafa Güler & Burcu 
Ankara Beysukent Rotary Kulübü 

2020-2021 Dönem Başkanı
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ULUSLARARASI ROTARY

Holger KNAACK 

U.R. Başkanı

Serhan ANTALYALI

U.R. 2430. Bölge Guvernörü

Cengiz TURGAY

U.R. 2430. Bölge 

26. Grup Guvernör Yardımcısı

KULÜP BİLGİLERİMİZ

Kuruluş Tarihi - Charter Tarihi

19.10.2018 - 16.08.2018

Charter No: 89545

Kulüp Toplantı No: 50

Dönem Toplantı No: 03

BÜLTEN KOMİTESİ

GDB. Ahmet Erhan Tanyeri

Ceren Kahveci



06

Tandoğan Rotary Kulübü Özgeçmişi
2005 – 2006  Kulüp Toplum Hizmetleri Komitesi Üyesi
2006 – 2007  Kulüp Toplum Hizmetleri Komite Başkanı
2007 – 2008  Kulüp Saymanı
2008 – 2009  Kulüp Sekreteri
2010 – 2011  Kulüp Başkanı
2016 – 2017  Kulüp Yönetimi Komitesi Başkanı
2017 – 2018  Kulüp Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı
2018 – 2019  Kulüp Vakıf Komitesi Başkanı
Uluslararası Rotary 2430. Bölge Özgeçmişi
2012 – 2013  Bölge Ekonomik ve Toplumsal Gelişim Komitesi Başkanı
2013 – 2014  13. Grup Kulüplerinden Sorumlu Guvernör Yardımcısı
2014 – 2015  Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı (Bölge Sekreteri)
2015 – 2016  Rofife Ankara Temsilcisi
2016 – 2017  Bölge Vakıf Komitesi Destek Ekibi Üyesi
2016 – 2017  Rofife Ankara Temsilcisi
2016 – 2017  Bölge RYLA Komitesi Üyesi
2017 – 2018  Bölge Vakıf Komitesi Fon Oluşturma Komitesi
2017 – 2018  Bölge Rotary Bilgileri ve Eğitimi Komitesi Başkanı
2018 – 2019  Bölge Rofife Komitesi Başkanı
2018 – 2019  Guvernör Temsilcisi
2018 – 2019  Bölge Vakıf Komitesi Fon Oluşturma Komitesi
2019 – 2020 Bölge Kulüp Stratejik Planlama Komite Başkanı



«Gençler: Herkesi sevin, kimseyi rakip olarak görmeyin, 
kendinizi diğerlerine rakip haline getirin.»

Kendinizi ve ailenizi bize nasıl anlatırsınız?
1969 yılında Ankara’da doğdum, ilk ve orta öğrenimimi Ankara’da tamamladım. 
Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nde okuduktan sonra Çukurova Üniversitesi
Ekonomi Bölümünden mezun oldum. Ankara’dan ayrılana kadar lisanslı basketbol
oynadım. Yelken ve motorsiklet önemli tutkularımdan. 

SPK ve BDDK Lisanlı bir firmanın ortağıyım ve gayrimenkul değerleme ve proje
geliştirme işi yapmaktayım. Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri Derneği
Yönetim Kurulu Üyesiyim, Appraisal Instute, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, 
Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği üyesiyim. 

Son üç yıldır da bu işimin yanında eğitimci olan Rotaryen dostumla birlikte kurmuş
olduğumuz Özel Anadolu Lisesi’nin ortaklarındanım.

Eşim Burcu 1968 Ankara 
doğumlu, ilk ve orta
öğrenimini Ankara’da
tamamlamıştır. Gazi
Üniversitesi İşletme
Bölümü mezunudur. 
25 yıldır gayrimenkul
pazarlama ve yatırım
danışmanlığı işi
yapmaktadır. Epa Emlak
Pazarlama yönetim
kurulu başkan
yardımcılığını ve İcra
Kurulu Başkanlığını, 
Tüm Sorumlu Emlak
Danışmanları Derneği
Başkanlığını, Ankara 
Ticaret Odası
Bilirkişiliğini TOBB 
Ankara Kadın Girişim
Kurulu Üyeliğini
sürdürmektedir.

Oğlumuz Ege 1999 yılında Ankara’da doğdu, ilk ve orta
eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladı. TOBB ETÜ 

Ünversitesi Biyomedikal Bölümü 4. Sınıf öğrencisi. 
Tandoğan Rotaract Kulübü 2020 – 21 Dönem Başkanlığını, 

Young Guru Academy Derneği Proje Liderliğini
yürütmektedir.
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«Rotary’de benim için olmazsa olmaz yegane şey:
Gerçek Dostluktur…»



Rotary'de unutamadığınız, işte Rotary dediğiniz veya size iyi ki Rotaryenim

dedirten anınız nedir? Bizlerle paylaşır mısınız?

Rotary üyesi olduğumun birinci yılında Kulübüm Toplum Hizmetleri
Komitesinde üye olarak görevlendirdi beni. Anmadan geçemeyeceğim
Rotaryenliğimde emeği olan kişilerden biri sevgili Semiha Yazgan komite
başkanıydı. Proje okulumuzun çocuklarına Anıtkabir ve Atatürk Evi ziyareti
organize ettik ardındanda yemeğe gidecektik. Yemek köfte ekmek, bir çocuk
köftesinin yarısını yiyip diğer yarısını sarıp cebine koydu. Sebebini
sorduğumuzda evde kardeşim var ona götüreceğim dedi. Bu konuşmanın
ardından bir müddet sonra kızımızı ziyaret ettik; baba terk etmiş, anne hasta 
günlük işlerle geçinmeye çalışıyor, tam bir sefaletle karşılaştık. Biz bu kızımıza
burs sağladık, aileyede elden geldiği kadar yardım. Kızımız Biyomedikal
Mühendisi olarak mezun oldu ve evlendi. Bu süreci takip edebilmek, bir deniz
yıldızına şahit olmak beni çok etkilemiştir.



Rotaryen olmak insana ne 

katar?

Bana kattıklarını söyleyebilirim, 
özgüven artışı, bilmediğiniz
konularda fikir sahibi olabilme
şansı, topluluk önünde fikrinizi
beyan etme yetisi, Dünyada
yalnız olmadığınızın
farkındalığının oluşması ve belki
en önemlisi ailenize, topluma, 
ülkenize, dünyaya yaşamınız ve
refahınız karşılığı borçlu
olduğunuzu anlatması.

Genclere, Rotaractlara bir
mesaj vermek isteseniz, 
profesyonel ve özel
yasamlari için ne tavsiyede
bulunursunuz?

Gençlerimiz o kadar donanımlı
hale geldiler ki artık onların
mesajlarını biz alıyoruz. Bir iki
gözleme dayalı bir şeyler
söyleyebilirim.

Öncelikle okumaya devam eden gençlerimiz lütfen okul sürecinin sonuna doğru
geldiklerinde bir iş sahibi olarak mezun olmaya çalışsınlar. İlgi alanlarına bağlı
araştırmalar yapsın, sivil toplum kuruluşlarında görevler alarak sosyal yaşamlarını
geliştirsin, bir konuda uzmanlaşmaya çalışsın, gerçek anlamda vakit ayırarak staj
yapsınlar. Maalesef ülkemizde Rotaract arkadaşlarımızın olmak istediği statüye
ulaşmak isteyen gençlerimiz üniversite mezunu, yüksek lisans yapmış, bir grubu
doktoralı, birden fazla yabancı dil sahibi. İstedikleri başarıya ve sosyal yaşama
ulaşabilmeleri için bunların dışında bir fark yaratılması gerekiyor. Benim
gözlemlediğim, bir iş kolunda tecrübe ve fikir sahibi olunarak mezun olması
gerektiğidir.



Faaliyetlerimiz

Her yeni dönem olduğu gibi bu dönem de Anıtkabir ziyareti ile Rotary dönemine

anlamlı bir başlangıç yaptık. 2 Temmuz sabahı üyelerimiz ve Rotaract Kulübümüz

ile beraber genç ve dinamik bir grup olarak bizler de Atamıza koştuk. Kulübümüze

özel olarak dizayn edilmiş maskelerimizle tam bir takım olarak Atamızın

huzurundaydık.

Dönemimizin ilk resmi 

ziyaretini gerçekleştirdik. 

Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Kırsal Kalkınma 

Daire Baskanı Fazıl 

Köremezli'ye Başkanımız 

Mustafa Güler ve Kırsal 

Kalkınma Komite Başkanımız 

Bora Kuyrukçu ziyarette 

bulundular. Gerçekleştirmeyi 

planladığımız kırsal kalkınma 

projemiz ile ilgili bilgi 

alışverişinde bulunduk.







İlk Toplantımızdan

Dönemimizin ilk toplantısında hasret giderdik, devam oranımız %73 olurken, zoom

toplantısıyla da aramıza fiilen katılamayan dostlarımızla buluştuk. Uzun bir aradan

sonra bir araya geldiğimiz bu toplantıda 5 yeni dostumuz aramıza katıldılar. Rtn.

Elif Özdemir Yılmazcan, Rtn. Esil Önal, Rtn. Murat Külcü, Rtn. Necmettin Yeta,

Rtn. Nurhayat Çakmak ve değerli aileleriyle artık eskisinden daha güçlüyüz.

İlk toplantıya özel hazırlanan 

videolar ve kulübümüze özel 

hazırlanan şarkı, tüm 

katılımcıların büyük 

beğenisini kazandı. 

Çiçeği burnunda Rotaryen

Murat Külcü resmi üye 

olmadan kısa süre önce 

kulübümüze «Neden 

Rotaryen Olmalıyım?» 

başlığıyla etkileyici bir 

konuşma yaptı. 
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GDB. F. Mehmet AYTAN

‘Yakamızda taşıdığımız 
Rotary rozetleri, 
Rotaryen olarak 

yapacağımız projelerle 
Topluma ve İnsanlığa 

götüreceğimiz hizmetlerle 
ve bizden çok uzaklarda, 

hiç tanımadığımız 
insanların hayatına 

dokunduğumuzda, daha 
büyük bir anlam ifade 

edecektir’



«Rotary ile ilk kez 1990 yılında Samsun’da tanıştım.»

Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?
30 Ekim 1959 Konya doğumluyum. İlk, Orta ve Lise Öğrenimimi Ankara’da
tamamladıktan sonra iki yıl Almanya’da İşletme ve Ekonomi Eğitimi aldım. Askerlik
görevimi tamamladıktan sonra aile şirketimizde ticaret hayatıma başladım.
Daha sonra kendi Şirketlerimi kurarak Petrol ürünleri satış ve dağıtımı, Telsiz ve
Elektronik cihazların ithalatı ve Türkiye genelinde bayilik ve satışı, Sağlık sektöründe
Diyaliz Merkezi kuruluş ve hizmetlerinde bulundum. Halen Turizm sektöründe yine aile
şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Turizm Tesisleri ve Yatırımları ile iştigal
etmekteyim.

Rotary özgeçmişiniz?
Rotary ile ilk tanışmam 1990 yılında Samsun’da oldu. Samsun’da kurmuş olduğumuz
Diyaliz Merkezimize ayda birkaç kez gitmem sebebiyle Samsun’lu Rotaryen dostlarımın
misafiri olarak Samsun Rotary Kulüplerinin toplantılarına, kuruluş balolarına, devir
teslim törenlerine ve birçok projelerine katılma fırsatı buldum. Dolayısıyla 10 yıl boyunca
Rotary’i tanıma ve anlama imkânına sahip oldum. Ayrıca Samsun’daki Rotary
Kulüplerinden üyelik teklifi almam da benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Ancak
Ankara’da ikamet etmem ve diğer işlerim nedeniyle çoğunlukla Ankara’da bulunmam
gerektiğinden maalesef bu teklifi kabul etmem mümkün olmadı. Resmi ve aktif olarak
Rotary hayatım 2001 yılında Ankara Kızılay Rotary Kulübünde başladı. Kulübümde birçok
Komitelerde, Yönetim Kurulu Üyeliği, Kulüp Saymanı ve Kulüp Sekreteri olarak görev
aldım. 2006-07 Döneminde büyük bir onurla Kulüp Başkanlığı görevini üstlendim.
Kulübümde her dönem Kulüp içi Hizmetlerde, Komitelerde ve Projelerde aktif görev
yaptım.

UR 2430. Bölgemizde de büyük bir gururla birçok görevler üstlendim. Bölge Toplum
Hizmetleri Ana Komitesi Üyesi, Üç Bölge Almanya-Türkiye Ülkelerarası Rotaract Summer
Camp Programı Grup Başkanı, İki dönem Bölge Rotaract Ana Komite Başkanı, Bölge
Sekreteri, Kulüplerden ve Projelerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı, Bölge Konferans
Komitesi Başkanı, Üç dönem Bölge Saymanı, Mali İşlerden Sorumlu Guvernör Yardımcısı,
Bölge Toplantı ve Organizasyonlardan Sorumlu Guvernör Yardımcısı olarak, ayrıca
Rotary’de düzenlenen birçok Bes-Asamble, Konferans ve Eğitim Seminerlerinde ve
organizasyonlarda aktif görevlerde bulundum.

Benefactor ve Paul Harris Dostuyum.

2018 yılında GDG Murat Öz’ün liderliğinde Kulübümüzün kuruluş çalışmalarında
bulunmaktan ve halen Ankara Beysukent Rotary Kulübümüzün Kurucu Üyesi olmaktan
dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim.



Ailenizi tanımak isteriz?
05 Temmuz tarihinde 34 yılımızı tamamladığımız 
sevgili eşim Ümit’le mutlu bir birlikteliğimiz var. 
Bu mutlu birlikteliğimizin meyvesi olan Ezgi 
isminde bir kızımız var.

Sevgili eşim Ümit evlenmeden önce Konya’da 
Halk Eğitim Merkezinde giyim ve dikiş 
öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara’da bir 
müddet Stilist ve Modelist olarak çalıştı. 10 yıldır 
kurmuş olduğu kendi şirketinde Gayrimenkul 
Danışmanı olarak işini devam ettirmektedir.
Sevgili kızımız Ezgi 25 Şubat 1989 yılında 
dünyaya geldi. İlk, Orta ve Lise öğrenimini TED 
Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra Bilkent 
Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2010 yılında 
mezun oldu. İlk kariyer adımını İstanbul 
Management Centre Türkiye’de Kurumsal 
Gelişim Danışmanlığı sektöründe adımını attı. 
Bir yıl Fransa Lille Üniversitesinde Fransızca dil 
eğitimi aldı. Valencia ile Paris Descartes 
Üniversitelerinde Endüstriyel ve Organizasyonel
Psikoloji Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra 
Abdi İbrahim’de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak 
çalıştı. Halen İstanbul’da Solvoyo Yazılım 
Şirketinde Yetenek ve Başarı Yöneticisi olarak 
görev yapmaktadır.

İş yaşamınızda unutamadığınız 
yaşam dersi niteliğinde bir 
öykünüz var mı?

İş yaşamımızda şüphesiz ki birçok 
insanı tanıma fırsatı buluyor, birçok 
olaya tanık oluyorsunuz hatta 
kendinizi istemeden olayların 
içerisinde buluyorsunuz. 
35 yıllık iş yaşantımda şunu gördüm 
ki; İş yaşamı acımasızdır, hırslı 
olmak iyidir ancak fazla hırslı olmak 
insanın gözünü karartır ve arzu 
etmediği sonuçlarla karşılaşmasına 
neden olur. 
Hayatta her zaman dürüst olmanın, 
verdiği sözü zamanında yerine 
getirmenin ve empati kurmanın 
kişiye çok şeyler kattığına 
inanmışımdır. 
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Rotary'de unutamadığınız, 
işte Rotary dediğiniz anınız 
nedir? Bölgemizde küresel bağış 
ile bir köyde yapılan su 
projesinde, köylülerin temiz suya 
kavuşmaları neticesinde 
gözlerindeki ifade ve yüzlerindeki 
tebessüm ile siz Rotaryen’ler nasıl 
insanlarmışsınız sözleri hiç 
unutamayacağım bir anımdır. 
Yine yapılan projelerle 
hayatlarına dokunulan engelli 
kardeşlerimizin, ihtiyaçlı ve 
kimsesiz çocuklarımızın 
sevinçleri, mutlulukları, 
duyguları kesinlikle unutulmaz.

Sizin için Rotary'de

olmazsa olmaz nedir?

Kulüp toplantılarına katılım ve 

devam, mali yükümlülükleri 

yerine getirmek, projelere 

katılım ve katkı bulunmak, iç 

tüzüğümüze uymak, Rotary’de

yazılı ve yazılı olamayan 

kurallara riayet etmek, 

dostlukları geliştirmek ve ocak 

başı toplantıları.

Rotaryen olmak insana ne katar?

Ben 19 yıllık Rotary hayatımda; Rotary felsefesini özümseyerek kendi yaşam ve hayat 

felsefem olarak benimsedim. Bu işimde de, evimde de, günlük yaşantımda da böyle oldu. 

Dörtlü özdenetimi hayatınızın her safhasında uygulamanızı öneririm. 

Yeni dostluklar kazanırsınız. Heyecan, özveri, kendine güven, hoş görü, tolerans ve hitap 

etme yeteneği edinirsiniz. 

Her şeyden önemlisi “kendinden önce hizmet” ilkesini benimseyerek, din-dil-ırk-renk 

ayırmaksızın başkalarını mutlu ettiğiniz için sizde mutlu olursunuz. 
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Gençlere, Rotaractlara bir 

mesaj vermek isteseniz, 

profesyonel ve özel 

yaşamları için ne tavsiyede 

bulunursunuz?

Rotaract geçlerimiz çok akıllı, 

çok güzel projelerin altına 

imzalarını atıyorlar.

Yukarıda bana yöneltilen 

sorulara vermiş olduğum 

cevaplardan gençlerimiz çok 

güzel mesajlar çıkartabilirler.

Bir mesaj daha vermek isterim.

Sevgili Gençler, Sizlere çok 

ihtiyacımız var.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün bizlere emanet ettiği 

bu güzel vatanımıza sahip 

çıkacak olan sizlersiniz. 

Bu emaneti sizler daha da ileri 

taşıyacak ve sizden sonraki genç 

nesillere aktaracaksınız.

Evet sevgili gençler, Sizlere çok 

ama çok ihtiyacımız var.

Bir diğer anım ise; Seneler önce Alanya’da bir çalışanımın eşiyle birlikte asker oğullarını
ziyarete gittikleri Çorum’da gece 23.30 da ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneden beni
arayarak yardım istemeleridir. Hemen Bölge Rehberini açarak Çorum Rotary Kulübü üyesi
hiç tanımadığım bir eczacı dostumu arayarak kendimi tanıtıp, olayı anlatarak eşinin ağır
olduğunu ve hastanede tanıdık bir doktor bulabilirsek durumu hakkında bilgi alabilir miyiz
diye sordum. Hiç tanımadığım bu insan gecenin o saatinde hastaneye giderek hasta yakınını
bulup, Doktorlardan bilgi alıp beni aradı ve gece saat 02.00 de ambulansla Ankara’ya
sevkini sağladı. İşte Rotaryen dostluğu ve Rotary budur.





Dijital Toplantılarımız

10 Temmuz’da; ev 
sahibi kulüpler 
arasında yer aldığımız 
Mesleki Performans 
Geliştirme Semineri 
zoom üzerinden 
gerçekleştirildi. 170’in 
üzerinde 
katılımcıKomite
Başkanı Rtn. Ece 
Aka’ın sunumunu 
dinleme fırsatı buldu.

15 Temmuz'da; 
Ankara Anıttepe ve 

Ankara Gazi Rotary
Kulüpleri ile ortak 
toplantımızı Türk 

Eğitim Derneği 
Genel Başkanı 

Selçuk 
Pehlivanoğlu’nun 

yapmış olduğu  
"Türkiye'de Eğitim" 
başlıklı sunumu ile 

gerçekleştirdik.

13 Temmuz’da; İkiz 
kulüp anlaşması 
yapmak üzere 
olduğumuz; 
Ukrayna'da bulunan 
Kyiv Multinational
Rotary Kulübü ile bir 
tanışma toplantısı 
gerçekleştirdik. İkiz 
Kulüp Komite 
Başkanımız GDB. 
Gizem Baştaş'a, 
emeklerinden dolayı 
teşekkür ederiz.



Özel Teşekkür

Güldünya Ormanı projesi 
Rotary 2430 Bölge 
Federasyonu tarafından 
Mersin’de oluşturulmaktadır.

Bu projeye yeni üyelerimiz 
adına toplam 50 adet fidan 
bağışlayarak katkı sağladık.

Bu dönem kulübümüz ilk özel 
teşekkürü yapmış olduğumuz 
bu anlamlı katkıdan dolayı 
Dönem Guvernörümüz 
Rtn. Serhan Antalyalı 
tarafından almıştır.




