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Online kermes hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor...







Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;

Bildiğiniz üzere ocak ayı Rotary'de Meslek Hizmetleri 
Ayıdır. 
Hayatına bir meslek örgütü olarak Rotary, büyüdükçe 
topluma
hizmet etmeyi bir amaç haline getirmiştir ve bugün 
dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşları arasında 
yer almaktadır. Bu süreçte topluma mesleki eğitimler 
yapmaya ve mevcut üyelerinin gelişimlerine de 
katkıda bulunacak projeler yapılmasına devam 
edilmiştir. “Kendinden Önce Hizmet” sloganı ile yola 
çıkan Rotary, bu hizmeti mesleki gelişim de dahil her 
alanda sağlamaktadır. 

Biz dünya ülkeleri arasında iyi niyet ve anlayışı karşılıklı olarak geliştirerek barışa ve barış halinin 
kökleşmesine katkıda bulunan ender sivil toplum örgütlerinden biri olan Rotary'nin üyeleriyiz. 
Çalışmalarımızda, üyelerimiz arasında tanışıklığı bir hizmet fırsatı olarak görür ve bu nedenle düzenli 
olarak toplanarak tanışıklığımızı geliştirmeye çalışırız. 
Biz her Rotaryen'in kendi işi ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltilmesini benimser ve bu 
nedenle iş ve meslekte yüksek ahlaki değerlerin yaygınlaşarak kullanılması için haftalık toplantıları-
mızda çalışmalar yaparız. Her Rotayen üyemizin hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına 
uygulaması ve böylece topluma örnek olması için kendisini ve çevresini teşvik eden projeler geliştiririz.
Bizim gibi hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek sahipleri arasında dünya çapında dostluk ilişkileri 
kurarak karşılıklı, iyi niyeti ve barışı geliştirecek uluslararası projeler yaparız. Bugün de burada toplana-
rak kuruluşumuzun en saygın çalışmalarından birini yerine getirebilmenin onurunu yaşıyoruz. 

Bu sene üç farklı dalda toplamda dört ödül vereceğiz. Meslek hizmet ödülümüzü Sn. Sabri Şenevi'ne 
takdim edeceğiz. 7 yaşından itibaren yıllarını verdiği film makinistliği mesleğini Adana'da icra etmiştir. 
Evini sinema evi müzesine çevirerek meslek aşkını bir kez daha vurgulamıştır. Meslek başarı girişimcilik 
ödülü'nü  Sn. Kürşat Ceylan'a  takdim edeceğiz. Kendisi gibi görme engelli olan insanlar için Wewalk 
akıllı bastonu geliştiren ekibin başında bulunmaktadır. Meslek başarı sanat ödülü'nü Sn. Hande Küden'e 
takdim edeceğiz. Hande hanım Berlin Filarmoni Orkestrası'na asil üye olarak kabul edilen ilk Türk 
kemancı olarak gurur verici bir ilki gerçekleştirmiştir. Son olarak Meslek teşvik ödülü'nü Ritmik Jim-
nastik Milli Takımımıza takdim edeceğiz. Ukrayna'da gerçekleşen organizasyonda Avrupa Şampiyonu 
olarak göğsümüzü kabarttılar. 

En derin Rotaryen sevgi ve saygılarımızla,
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AİLE VE TOPLUM HİZMET ÖDÜLÜ

Beysukent Rotary ailemizdeki sağlık çalışanlarımıza vermiş oldukları fedakarca hizmetlerden ötürü 
teşekkür ettik.

Tüm sağlık çalışanlarımıza, hayatımıza en önemli noktalarda dokundukları için, varlıkları için çok 
teşekkür ederiz



www.iyilikyarat.com adresinden ulaşacağınız farklı kategorilerden oluşan alışveriş 
yelpazesini sizin için hazırlıyoruz. Belki ihtiyacınız olan bir şey, belki uzun zamandır 
hayalini kurduğunuz, istediğiniz bir aksesuar ya da “Keşke benim olsa” dediğiniz bir 
tablo karşınıza çıkacak...
Ne demiştik “Burada iyilik var!...”



ROFİFE Ankara Kent Jürisi toplantısını gerçekleştirdik.





“İyilik Yarat” mottosuyla yola çıktığımız online kermesimiz için gerçekleştirdiğimiz 
ilk toplantıyla hazırlıklarımıza başladık... 

www.iyilikyarat.com

İyilik 
Yaratıyoruz...









ULUSLARARASI ROTARY 116. KURULUŞ YILI KUTLAMASI

Uluslararası Rotary'nin 116. yılını Tuna Kiremitçi konseri ile kutlayacağız. Ankara'nın simgesi 
Atakule'den yayınlanacak geceyi @atakuleofficial instagram hesabından yada 
Beysukent Rotary youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Sponsorlarımız @atakuleofficial @aqwademconsulting @korusigorta @mini.sanat ve 
@flywithmesut Bodrum Sapphire'e katkılarından ötürü çok tesekkur ederiz.
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