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Çayyolu bölgesinin yoğun yaya geçişinin olduğu Çayyolu metrosu son durağında 
kiraladığımız billboardlarla farkındalık yarattık...







Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;

Bildiğiniz üzere 11 Aralık Cuma günü İzmir 
depreminde yuvaları yıkılan ailelerin çocukları 
eğitimlerinden uzak kalmasınlar diye organize
 ettiğimiz koşunun geliri ile aldığımız 100 Adet 
tableti Levent Başkanımızla birlikte bizzat 
İzmir'de teslim ettik. Projemiz basında geniş 
yer buldu. Ulusal ve yerel toplam 72 yazılı ve 
görsel medyada “Çocuklar eğitimden uzak 
kalmasın” projemiz haber değeri buldu. 

14 Aralık tarihinde gerçekleştirdiğimiz 
toplantımızda Prof. Dr. Necmettin Ünal'ı 
ağırladık. Covid aşısı hakkında merak edilen konuları Necmettin hocamızdan dinledik. 
GDB. Levent Çolak'ın özverili çalışmalarıyla GİKA projesi kapsamında Anıttepe Rotary 
Kulübü ve Osmaniye Rotary Kulüplerinin destekleri ile 2. Etap eğitimlerine devam ettik. 
Her cumartesi ve Pazar günleri 14:00 ile 19:00 saatleri arasında toplamda 2.800 kadına 
eğitim vermek üzere planlamalar yapılıyor. Gika komitesinde konuşmacı olarak girişim 
kadınlarımıza eğitim veren kulüp üyelerimiz Rtn. Mustafa Tonbul ve Rtn. Seda Tufan'a 
huzurlarınızda teşekkür ederiz.

29 Aralık Salı akşamı düzenlediğimiz nostaljik yılbaşı kutlamasında 282 bilet satışı yaparak 
14.100 TL gelir elde ettik.  Ayrıca düzenlenen müzayede ile 2 tablo satışı gerçekleştirdik 
ve toplam bağışa 4.600 TL daha ilave ederek 18.700 TL'lik gelir ile 8 görme engelli 
vatandaşımızın faydalanacağı Wewalk akıllı baston alımı için fon oluşturmuş olduk. 
Bu sayede tam 8 görme engelli ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ışık olabileceğiz.
 Müzayede de heyecan dorukta idi. Yapmış oldukları katkılar ile iki kişiye daha dokuna-
bilme fırsatı sundukları için Murat Guvernörümüze ve Ela ablamıza ayrıca Bölge Sekre-
terimiz GDB. Birgül Özyaşar'a çok değerli katkıları için teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu geceye destekleriniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Gecenin arka 
planında çok ciddi emek veren dostlarımız vardı.  Abdurrahman Başkanım teknik alt yapıyı
öyle oluşturdu ki süreç sayesinde kusursuzca tamamlandı. Murat Külcü dostum sanki 28 
yıldır bu işi yapıyormuşcasına geceyi sundu ve sunucunuz harikaydı diye onlarca mesaj 
aldım. Uğur dostum geceye tam 34 arkadaşını davet ederek fon sağlama komitesinin 
hakkını verdi. Mehmet Aytan Başkanımız gecemize öyle renk kattı ki sayesinde farkımızı 
ortaya koyduk. Cem Bıyık dostumuz kulübümüze her zaman yapmış olduğu desteği yine 
bizlerden esirgemedi ve güzel hediyelerle sahiplerini buluşturdu. Murat Esmer dostum 
WeWalk'un mucidi Kürşat Ceylan ile iletişime geçerek gecenin anlamına anlam kattı. 
Aycan Başkanımız yine her zamanki gibi bölgede ses getiren videosuyla gecenin renkli 
tanıtımını sağladı. Deniz Şen dostum teknik hostlukla gecemize destek verdi. 
Saymanımız Gizem Yönal tüm bu hesapların altından her zamanki özeni sayesinde 
kusursuzca kalktı. 
Sizlerle gerçekleşen her proje, her toplantı çok kıymetli. İyi ki varsınız güzel insanlar, 
iyi ki varsınız iyi insanlar…
En derin Rotaryen sevgi ve saygılarımızla,
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Ankara Beysukent Rotary Kulübü liderliğinde, Ankara Anıttepe ve Osmaniye Rotary Kulüpleri ile 
Ankara Çankaya ve Mersin Mezitli Belediyeleri,  Başkent Üniversitesi ve Kanal B Televizyonu 
işbirliğinde, üç yıldır başarıyla sürdürülen, GİKA projemizin 2. Etap Eğitimlerine 27 Aralık 2020 
Pazar günü Zoom Video Konferans programı ile Çevrimiçi olarak yapacağımız ilk oturumlar  ile devam 
ediyoruz...İlk etabında 1000 girişimci kadına e-ticaret imkanı sağlayan GİKA projesinin, tüm Türkiye'den 
1800 üzerinde yeni kayıt alan 2. Etap Eğitimleri her birisi 2 saatlik toplam 4 oturumdan ve 8 dersten 
oluşmakta olup, tüm eğitimlere eksiksiz katılan katılımcılara Elektronik Sertifikaları takdim edilecek ve 
Girişimci Kadınlar Pazaryeri e-ticaret sitesi www.gikap.com'da ücretsiz dükkanları açılacaktır.Sertifika 
almaya hak kazanan GİKA projesi katılımcıları, evlerinde ürettiği el emeği ürünlerinin 220.000.-TL'yi 
aşmayan e-ticaret satışını, 17 Kasım 2020 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile vergiden muaf olarak 
(vergi mükellefi olmadan) gikap.com'da gerçekleştirebileceklerdir.Sertifika almaya hak kazanan tüm 
katılımcılara Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yazılan, içinde eğitimlerde verilen tüm 
konuların yer aldığı Girişimci Kadın kitabı da hediye edilecektir. 5 ayrı grup olarak devam eden eğitimler-
de 2. Oturumlar 3-4 Ocak  2021 Cumartesi ve Pazar günleri WhatsApp gruplarından duyurulacak Zoom 
salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.2. Etap kayıtları bugün itibarıyla kapanmış olup, tamamen ücretsiz 
olan projenin Şubat ayında başlayacak 3. Etabına kayıt olmak için gika.turkiye instagram sayfamızda 
bulunan linke tıklayabilirsiniz.El Ele Ekonomik Özgürlüğe... 
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