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11 Aralık 2020’de İzmir’de....

Çocuklar Eğitimden
Uzak Kalmasın…

‘Canlı Kulüp
Semineri’

İlk Online
Ocakbaşımız

Ankara Gaziosmanpaşa Ankara Emek ve
Ankara Beysukent Rotary Kulüpleri ev
sahipliğinde yaklaşık 200 katılımcı ile
tamamlandı.
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Uluslararası Rotary’nin 7 odak noktasından biri olan «Hastalıkları Önleme
ve Tedavi» kapsamında ve bölgemizin «Engelsiz Dişler» projesi kapsamında
3 Aralık 2020 Dünya Engelliler Günü’nde özel gençlerimizle bir aradaydık.

@rotaryenbulten

beysukentrotary
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BAŞKANIN MEKTUBU
Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;
Uluslararası Rotary 2430 Bölge 4. Canlı kulüp
seminerini Ankara Gaziosmanpaşa Ankara
Emek ve Ankara Beysukent Rotary Kulüpleri ev
sahipliğinde yaklaşık 200 katılımcı ile başarı ile
gerçekleştirdik.
Seminerde
GDG
Gürkan
Olguntürk, GLDGA Emre Öztürk, GDB Kemal
Demir, GDB Hakan Karakaş katılımcılara canlı
kulüp olmanın önemini anlattılar. Dönem
Guvernörümüz Serhan Antalyalı toplantı
açılışında ve kapanışında yaptığı konuşma ile
seminerin önemini bir kez daha vurguladı.
Serhan Guvernörümüze ve emeği geçen herkese
çok teşekkür ederiz.

Geçen yıl Aralık ayında Mersin’de gerçekleşen Başkanlar tanışma toplantısında Serhan
Guvernörümüz dönem hedeflerinden biri olan “Engelsiz Dişler” projesinden bahsetmişti.
Engelli bir çocuğun annesinin en büyük kaygısı “Ya ben çocuğumdan önce ölürsem…” Bu
sözleri Mersin’de duyduğumda gözyaşlarıma hakim olamamıştım.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz Dişler Projemizi gerçekleştirdik. Serebral
Palsi hastası kardeşlerimizin ağız ve diş sağlığı kontrollerini yaptık. Tedaviye ihtiyacı olan
kardeşlerimize program oluşturduk, tedavilerine başladık. SERÇEV’e kayıtlı öğrencilerin
katılım sağladıkları projemize katkılarından dolayı SERÇEV yönetimine teşekkür ederiz.
Yıllardır korktuğu için tedavisini yaptırmayan Hasan kardeşimiz Necmettin'in koltuğunda
pamuk gibiydi. Yüreğe dokunan bu anlamlı proje için Engelsiz Dişler Komite Başkanımız
Uzman Diş Hekimi Rtn. Necmettin Yeta dostumuz kliniğini bu özel gün için kapattı.
Kendisine ve Uzman Diş Hekimi Rtn. Eşi Elif Naz Yeta'ya huzurlarınızda çok teşekkür
ediyoruz.
5 Aralık cumartesi akşamı çok özel bir ocakbaşı gerçekleştirdik. Ocakbaşı toplantımızı
zoom üzerinden gerçekleştirdik ama farklı bir konsept ile. Hem açılışta hem de kapanışta
kulübümüzün müzisyenlerinden dinletilerle ocakbaşına renk kattık. Özlem, Ecehan ve
Aycan dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Oluşturduğumuz zoom breakout rooms
sayesinde tüm katılımcıları 8'er aileye bölerek tıpkı fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz
ocakbaşları gibi sohbet etme ortamımız oldu. Ocakbaşı konumuz ise ocak ayında üç ayrı
dalda vereceğimiz meslek hizmet ödülleri idi. Tüm üyelerimizin fikirlerini bu sayede almış
olduk.
Rotary Toplum Birliği kurma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aralık ayı içerisinde
Beynam köyünü ziyaret ederek bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Ekonomik ve toplumsal
kalkınma komitemizin değerli çalışmalarıyla emin adımlarla ilerliyoruz.
En derin Rotaryen sevgi ve saygılarımızla
Rtn. F. Mustafa Güler & Burcu
Ankara Beysukent Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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«Bu yayındaki reklam gelirleri ile
5 üniversite öğrencimize bir yıllık
burs verilmektedir»
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ENGELSİZ DİŞLER
3 ARALIK 2020
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizler için ayrı bir
anlam taşımaktaydı. Kulüp olarak önem verdiğimiz
toplumsal hizmet projelerinin bizim için en özel
grubu olan özel çocuklarımız ve gençlerimiz ile bir
aradaydık.
Projenin komite başkanlığını yapan Rtn. Necmettin
Yeta ve Rtn. Elif Naz Yeta ile birlikte Uzman Diş
Hekimi
Zeliha
Güney
projenin
gizli
kahramanlarıydılar.

8

Bölgemizin dönem hedeflerinden
olan «Engelsiz Dişler» projesi
bizce
bu
özel
günde
gerçekleşmeliydi ve öyle de oldu.
Serebral
Palsi
hastası
kardeşimizin ağız ve diş sağlığı
kontrollerini yaptık. Tedaviye
ihtiyacı
olan
kardeşlerimize
program
oluşturduk
ve
tedavilerine başladık.
SERÇEV’e kayıtlı öğrencilerin
katılım sağladıkları projemize
katkılarından dolayı SERÇEV
yönetimine teşekkür ederiz.
Bu
proje
ile
Uluslararası
Rotary’nin 7 odak noktasından
biri olan «Hastalıkları Önleme ve
Tedavi»
kapsamında
ve
bölgemizin «Engelsiz Dişler»
projesi kapsamında 3 Aralık
2020 Dünya Engelliler Günü’nde
özel gençlerimizle bir araya
gelmek
hepimizin yüreğine
dokunan ve mutlaka takip
edeceğimiz, devam ettireceğimiz
özel bir hizmet olarak geride
kaldı.

ONLINE OCAKBAŞI
5 ARALIK 2020
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5 Aralık Cumartesi günü “Meslek Hizmet Ödülleri” teması ile gerçekleştirdiğimiz online
ocakbaşımızı 8’er kişilik odalara bölerek daha verimli bir hale getirdik. Rtn. Ecehan Aksoy, Rtn.
Aycan Taş ve Rtn. eşi Özlem Aksoy’un ocakbaşımızın açılışında ve kapanışında sundukları müzik
dinletileri toplantımızı renkli ve keyifli bir akşama dönüştürdü.
Oluşturulan zoom breakout rooms sayesinde tüm katılımcıları 8’erli gruplara bölerek ailelerimizle
birlikte tıpkı fiziki ortamda gerçekleştirdiğimiz ocakbaşları gibi kalabalık bir katılım ve bol sohbetli
gruplar oluşturduk.
Ocakbaşı konumuz doğrultusunda önümüzdeki ay içerişimde üç ayrı dalda vereceğimiz meslek
hizmet ödülleri ile ilgili üyelerimizin değerli fikirlerini aldık.

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

5 Aralık Perşembe günü değerli üyemiz Rtn. Pelin Zeynep Gürel Amasya Yeşilırmak Rotary
Kulübünün konuğu olarak «Aile İçi İletişim» konusunda paylaşımda bulundu.

Rtn. Faruk Mustafa Güler Samsun Karadeniz Rotary Kulübü’nün düzenlediği Karadeniz
Online Tavla Turnuvası’nda 2. oldu.

CANLI KULÜP SEMİNERLERİ
4 ARALIK 2020
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Rtn.
Deniz
Şen

«Rotary dünyası ile önceden tanışmış olsaydım kesinlikle
bir Rotaract olarak bu aileye adım atmak isterdim…»
Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?
1987 yılında Ankara’da doğdum. Aslen Çanakkaleliyim. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi
TED Ankara Koleji’nde tamamladım. Gazi Üniversitesi’nde İktisat bölümünde okudum.
Mezun olduktan sonra özel bir bankada çalışmaya başladım. Şubede müşteri hizmetleri
yetkilisi olarak başlayan bankacılık kariyerim, kredi bölge müdürlüğünde yetkili yardımcısı,
yetkili ve yönetmen olarak devam etti. Eş zamanlı olarak Atılım Üniversitesi’nde İşletme
Yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. 6 yılı aşkın bankacılık kariyerimden sonra
Alman menşeili bir uluslararası şirkette yine finans alanında çalışmaya başladım ve 4 yıldır
kredi tahsis uzmanı olarak finans alanında kariyerimi sürdürüyorum.
İnsan psikolojisi, davranışları ve kişisel gelişime uzun zamandır süregelen ilgim
doğrultusunda 2018 yılında temel psikoloji eğitimleri alarak başladığım serüvenim,
Association For Coaching onaylı bir yaşam koçluğu eğitimi ile devam etti. Yaklaşık 2,5 yıldır
yaşam koçluğu yapıyor ve bu alanda eğitimler almaya devam ediyorum. NLP, Yetişkin
Eğitiminde Temel Beceriler bu eğitimlerden bazıları.
Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji
Bölümü
3.
Sınıf
öğrencisiyim. Okumayı, öğrenmeyi
ve keşfetmeyi çok sevdiğim için
sanırım hayat boyu okuma ve
öğrenme serüvenim devam edecek.
Bunların dışında müzikle de aram
hep iyi oldu. Üniversite yıllarımda
elektrogitar
çalarak
başladığım
müzikle uğraşım, şu an bateri ile
devam ediyor.
Ek olarak futbol ve basketbol başta
olmak
üzere
birçok
sporla
ilgileniyorum. Rotary Kulübümüz
sayesinde yakın zamanda bowling ve
okçuluğa merak salmış durumdayım.
Seyahat
etmeyi,
yeni
şeyler
keşfetmeyi de çok seviyorum. Tam
bir hayvan severim, Turşu adında da
bir kedim var.
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Rotary özgeçmişiniz?
Şu anda 71 ferde ulaştığımız Beysukent
ailemizin oluştuğu ilk günden beri, yani
kulübümüzün kuruluşundan beri bu
ailenin bir parçasıyım. Görev aldığım ilk
sene Gezi Komitesi’nde yer aldım.
Geçtiğimiz sene ise Üyelik ve Üyelik
Geliştirme Ana Komite Başkanlığı’nı
yaptım. Bu sene Sekreterlik görevini
sürdürüyorum.
Rotary’ye
Ankara
Beysukent Rotary Kulübü’nün bir parçası
olarak adım atmış olmak benim adıma
gerçekten gurur verici.

Ailenizi tanımak isteriz?
Memur emeklisi bir anne ile makine mühendisi bir babanın çocuğuyum. Aynı zamanda
kendimden 17 yaş küçük Rüya adında bir kız kardeşim var.

İş yaşamınızda unutamadığınız yaşam dersi niteliğinde bir öykünüz var mı?
10 yılı aşkın süredir sürdürdüğüm finans alanındaki kariyerimde birçok yol gösterici,
ilham verici iyi insanlarla tanıştım ve karşılaştım. Onlardan öğrendiğim ve sadece iş
değil, yaşam dair de paylaştığımız çok şey oldu.
Bununla birlikte ben bu soruya koçluk alanımdan cevap vermek istiyorum. İnsanların
hayatına dokunabilmek, onların değişimlerine, gelişimlerine katkı sunabilmek,
potansiyellerini açığa çıkarmak benim için oldukça ilham verici oluyor. Bir örnek
vermem gerekirse, koçluğa ilk başladığım zamanlarda birlikte çalıştığımız bir danışanım,
uzun süre iletişimde olmadığımız bir dönemden sonra geçen gün bir mesaj attı.
Çalışmamızın ufkunu açtığını ve bakış açısını değiştirdiğini, edindiği farkındalıklarla
hayatında değişim yaratmak için adım atmaya karar verdiğini yazmış. Ege’ye taşınmış,
kendine yeni bir iş kurmuş ve sakin bir hayata kavuşmuş. Bu değişimin bir parçası
olabilmek harika bir duygu.
Her gün yeni bir şey öğreniyorum, keşfediyorum. Bence herkesin herkesten öğreneceği
çok şey var. Farklılıklarımız, farklı bakış açılarımız bizim zenginliğimiz aslında. Hayatta
herkesin mutlaka izlemesi gereken mutlak bir yol yok ve herkes kendi yolunu seçmekte
özgür. Yaptığımız seçimlerle aslında hayatı nasıl yaşayacağımızı, hayatın bize getireceği
şeyleri seçiyoruz. Yaşam sorumluluğumuz bizim ellerimizde ve her zaman seçme
şansımız var; en büyük yaşam dersi bu değil mi?

Rotary'de unutamadığınız, işte
Rotary dediğiniz veya size iyi ki
Rotaryenim dedirten anınız
nedir?
Bizlerle
paylaşır
mısınız?
Rotary’de birçok projede yer
almaktan gurur duydum. Beni en
çok heyecanlandıran ve mutlu eden
projeler ise yakın zamanda yer
koşucu olarak yer aldığımı İstanbul
Yarı
Maratonu
ve
İstanbul
Maratonu
projeleri
oldu.
Başlattığımız bağış kampanyası
sayesinde dostlarım ve ailemin yanı
sıra, tanıyıp uzun süredir iletişim
kurmadığım, ya da az görüşme
fırsatı
bulduğum,
hatta
tanımadığım insanlardan bile gelen
bağışlar ve teşekkürler beni çok
mutlu etti. Bu sayede bir çok
insanın hayatına dokunma ve iyilik
yapma fırsatımız oldu. İyi ki
Rotaryen’im
ki
böyle
iyilik
hareketlerinde rol alabiliyorum.
Rotaryen
katar?

olmak

insana

ne

Rotaryen olmak bana her şeyden
önce karşılıksız iyiliğin bir parçası
olmanın ne kadar harika bir şey
olduğunu fark ettirdi. Bazen içinde
yaşadığımız dünya ve insanlık adına
bir şeyler yapmak, iyiliğin bir
parçası olmak istersiniz ama nereden başlayacağınızı bilemezsiniz; ya da etki alanınızın
sınırlı olacağını düşünerek motive olamazsınız, adım atmaya cesaret edemezsiniz. Rotary
sayesinde ürettiğiniz bir fikir somutlaşıp, kartopu etkisiyle muazzam bir büyüklüğe
ulaşabiliyor. Rotary ailesinin bu parçası olmak bu yüzden harika.

Bunun yanı sıra, Rotaryen olmak bana yaşam boyu sürecek dostluklar kurmamı sağladı. Bir
takımın parçası olmayı, “biz” olmayı öğretti.

Sizin için Rotary’de olmazsa olmaz nedir?
Benim için Rotary’de olmazsa olmaz, “biz olma” duygusudur. Yapılan her güzel işte,
projelerde “ben” demek yerine “biz” diyebilmektir. Görevlerin gelip geçici, ama yapılan
iyiliklerin kalıcı olduğunu bilmektir.
Örnek bir Rotaryen nasıl olunur?
İyilik yaparken bir çıkar göz etmeyen, karşılık beklemeyen aynı zamanda dörtlü öz denetim
ilkelerini içselleştirmiş bir Rotaryen, örnek Rotaryen’dir bence.
Dörtlü Özdenetim ile ilgili yaşamınızda bir anı veya Dörtlü Özdenetim
hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Dörtlü Özdenetim ilkeleri bence sadece Rotaryenler için değil, tüm insanlar için ilham verici
ve yol gösterici. Yaptığımız en basit işte ya da aldığımız en basit kararda bile bu ilkeleri göz
önünde bulundurmanın büyük bir farkındalık sağlayacağı görüşündeyim.
Gençlere, Rotaractlara
bir
mesaj
vermek
isteseniz, profesyonel
ve özel yaşamları için
tavsiyeleriniz
neler
olurdu?
Benim Rotaract geçmişim
yok. Rotary dünyası ile
önceden
tanışmış
olsaydım kesinlikle bir
Rotaract olarak bu aileye
adım atmak isterdim.
Erken yaşlarda kurulacak
dostluklar ve böyle kutsal
vizyon
ve
misyonun
parçası olabilmek bence
oldukça onur verici. Bu
doğrultuda Rotary ile bir
şekilde tanışan yolları
kesişen herkes bu ailenin
bir parçası olabilmek için
hiç düşünmeden fırsatlar
yaratmalı.

EĞİTİMDEN UZAK KALMA

Bağışlarınız için Turkcell hatlarından Tablet yazarak 2424’e SMS gönderip
kampanyamız için 20 TL bağışta bulunabilirsiniz.
11 Aralık Cuma günü kulübümüzün dönem başkanı Rtn. Faruk Mustafa Güler ve
projemizin komite başkanı GDB. Rtn. Levent Çolak İzmir’e giderek ihtiyaç sahibi
çocuklarımıza tabletlerini hediye edecekler.

Kitaptan Kale – Ayşe Bıyık
Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi / İsmail Cem
90’ların Kültür Bakanlığını ve sonrasında (2002)
Dışişleri Bakanlığını yapmış erken kaybedilen
Cumhuriyetin aydın isimlerinden İsmail Cem’in
1970’lerde kaleme aldığı bu eser yakın geçmişe ışık tutan
bir hazine. Türkiye’nin geri kalmışlığını( fakat bu geri
kalmışlık Afrika’nın geri kalmışlık şekliyle aynı değildir)
600 yıllık dev imparatorluk Osmanlı’dan başlayarak
günümüze kadar kalem kalem inceleyen öylesine detaylı
bir çalışma. Batının değer yargılarıyla, Avrupa’nın
belirlediği kıstaslarla ölçülendirilemeyecek, kendine has
dinamikler barındıran bu köklü coğrafyanın “geri
kalmışlığının” ardında yatan nedenleri ekonomik,
kültürel ve sosyal-toplumsal değerlendirmelerle öyle
İncelikli ve rasyonel bir tavırla ortaya koyar ki Cem,
araştırma konusu 1500’lü yıllardan bugüne kadar adeta
zamansız bir tavır kazanır. Genç Cumhuriyet, Atatürk’ün
bu geri kalmışlığa çare arayışları, sonrasında çok partili
yaşama geçen modern Türkiye’nin dünyaya yetişme
çabaları yani Anadolu’nun tüm elemanlarıyla bütün bir
varoluş mücadelesi... Kitaplıkta tarih, sosyoloji ve kültür
mirası olarak bulundurulası bir eser.
Tüfek, Mikrop ve Çelik / Jared Diamond
Jared Diamond’un, çok satanlar listesinde uzun süre
yer bulan eseri insanlık tarihi özeti niteliğinde.
Savaşlar, icatlar, göçler, hastalıklar, doğaya galip
gelme mücadelesini akıcı bir hikaye imişçesine
anlatıyor eser. “İnsalık tarihi bundan 50.000 yıl önce,
benim Büyük Sıçrama dediğim şeyle birlikte başladı”
diyor yazar. Taştan el aletleri yapan ilk insanın Bering
Boğazı üzerinden kara kıta Afrika’dan ayrılış
nedenleri gibi, ilk tohumu toprağa ekmek fikrini
bulmak gibi insanlığın büyük adımlarını anlaşılır bir
dille anlatıyor. Bizim yaşam bulduğumuz Bereketli
Hilal’in de insanın var oluşunu başarıyla
sürdürüşünde ne denli önemli olduğuna da sıkça
değiniliyor kitapta. Mağarada hayatta kalmaya
çalışan o ilk atadan, dinler ve devletler var eden
düzeye gelmesine kadar, yani en baştan günümüze
kadar gelen hem uzun hem evren tarihinde kısacık
hem de adeta gerilim-anı romanı gibi yolculuğunu bir
çırpıda okutan keyifli ve öğretici bir kitap.

BURS YAZ 2424’e GÖNDER

Kahraman şehitlerimizin
biricik evlatlarına
çevremizden de katkıları
arttırabilmek adına Turkcell
ile yapmış olduğumuz
anlaşma ile "BURS" yazıp
2424'e sms göndererek her
sms ile 20 TL'lik bağışta
bulunabilirsiniz.
Rotaryen dostlarımızla ve
çevrenizle sosyal medyadan
videomuzu paylaşabilirseniz,
çocuklarımızın eğitimlerine
bir nebze daha faydamız
dokunabilir.
İyilik hep kazanacak...

