
ROTARYEN

5 Eylül 2020 tarihinde Halet Çambel Okçuluk Turnuvası başarıyla

tamamlandı. Projenin geliri Spina Bifida hastası bir çocuğumuza

akülü sandalye alımı için kullanılacaktır.
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Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;

Halet Çambel Okçuluk Eğitimi ve Turnuvası’nı 5
Eylül Cumartesi günü başarıyla gerçekleştirdik.
Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet
ederek gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza
göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.
Böylece geleneksel bir projenin adımını atmış
olduk. Komite Başkanımız Cemile Kılıç’a
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Projemizden
elde ettiğimiz gelir ile Spina Bifida hastası bir
çocuğumuza akülü tekerlekli sandalye siparişini
verdik. Bu hafta içerisinde hastamıza teslim
edeceğiz.

İçinde bulunduğumuz zorluklar içinde boğulmak yerine çözümün bir parçası olmaya
çalışıyoruz ve var gücümüzle bunun için çalışıyoruz.

19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Yarı Maratonu'nda iyilik peşinde koşarak
kahraman şehitlerimizin geride kalan biricik evlatlarının eğitimlerine katkı sağlıyoruz.

29 koşucumuzla an itibariyle 64 bağışçıdan gelen bağışlarla şehit çocuklarımızın
eğitimlerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bunu sadece 4 günde tamamladık ve var
gücümüzle gençlerimizin yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. Adımlarımızın ne
kadar dogru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biliyoruz ki iyilik hep kazanacak.

İkiz kulüp anlaşmasını yakın zamanda gerçekleştireceğimiz Ukrayna’da bulunan Kiev
Multinational Rotary Kulübü ve Marmaris Rotary Kulübü ile ortak gerçekleştireceğimiz
kültür gecesi ile ilgili komitemiz çalışmalarına başladı. Online bağış gecesi ile 2232, 2440
ve 2430. Bölgelere bağlı kulüpler olarak sınırları kaldırıyoruz.

Dönem başından bu yana gençlerimizin eğitimlerine katkı için fon çalışmaları ve burs
vermek isteyen üyelerimizin değerli katkılarıyla 14 öğrencimize bu zorlu süreçte destek
olacağız. Sportif faaliyetler ve Turkcell ile yapmış olduğumuz protokole istinaden sms
bağış servisi ile öğrenci sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Sizlerde destek olmak isterseniz
turkcell hatlarından “Burs” yazarak 2424’e SMS gönderebilirsiniz.

Ankara’da artan covid vakalarından ötürü sizlerin ve ailenizin sağlığı için toplantıları
çevrimiçi yapma kararı aldık. Bu süreçte bizlerin yanında olduğunuz için çok teşekkür
ederiz.

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
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BÜLTEN KOMİTESİ

GDB. Ahmet Erhan Tanyeri

Ceren Kahveci
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HALET ÇAMBEL OKÇULUK TURNUVASI
5 EYLÜL 2020



Komite Başkanı
Rtn. Cemile Kılıç

Geliri ile Spina Bifida hastası 
bir çocuğumuza akülü 
sandalye almak amacı ile 
çıktığımız yolda aynı 
zamanda ülkemizde son 
yıllarda artan kadın şiddetine 
de dikkat çekmek istedik. Bu 
nedenle, Atamızın 
yurtdışında okuttuğu 
kadınlardan birisi olan ve 
ülkemizi 1936 yılında Berlin 
Olimpiyatlarında temsil eden 
ilk kadın Sporcu Halet 
Çambel’in adını vermek 
istedik turnuvaya.

Yıldırım Okçuluk ve İhtisas 
Kulübü’nün sıcak ev 
sahipliğinde hocalarımız 
Cengiz Yıldırım ve Emine 
Yıldırım’ın eğitimleri ile 
başladık güne. Maske ve 
mesafe kurallarına dikkat 
ederek açık havada 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğin 
öğleden önceki kısmında Yay 
çeşitleri, yay tutuş ve atış 
tekniklerini öğrendik. Öğle 
yemeğinin ardından turnuva 
tüm hızıyla sürdü.



Öncelikle Kadın ve Erkek katılımcılar ayrı kategorilerde
bireysel olarak yarıştılar. Sıralamalar belirlendikten sonra
bu defada 3’er kişiden oluşan takım yarışları yaptık.

Sıralamalar

Kadınlar: Cemile Kılıç, Serenay Örengül, Esin Sayar

Erkekler: Nurettin Kılıç, Okay Saday, Altay Baysal

1. Takım Cemile Kılıç, Ogun Çiçek ve Erkay Köse 

2. Takım Esin Sayar, Mustafa Güler, Altay Baysal

3. Takım Sema Akın, Deniz Şen, Okay Saday



Geçen Toplantımızdan

Dönemimizin 5. toplantısını 20

Ağustos’da %77 devam oranıyla

gerçekleştirdik.

Özgür Aksuna, 1978 yılında

çok sevdiği Ankara’da dünyaya

geldi. Üniversite yıllarına kadar

Ankara’da eğitim hayatını

sürdürdü, Müzik ve yayıncılık

hayatına 1995 yılında TRT

Ankara Radyosu ve TRT

Ankara Televizyonu’nda

başladı ses sanatçısı olarak bir

çok program, konser ve

turnelerde görev aldı,

beraberinde ses sanatçılığı

kariyerine Kültür

Bakanlığının kadrosunda da bir

süre devam ettikten sonra bir çok

özel radyoda program yapıcısı,

spiker, haber editörü,müzik

direktörü, dj eğitmeni ve yayın

yönetmenliği yardımcılığı yaptı.

«Konuştuğunuz kadarsınız ve

kendinizi anlatamıyorsanız

yoksunuz! İş hayatınızda

yükselmek, sosyal hayatınızda

daha popüler olmak,

ilişkilerinizde mutluluğu

yakalamak ve iletişim gücünüzü

en üst seviyeye çıkarmak için

şimdi sıra sizde.» diye sözlerine

başladı konuşmacı konuğumuz

Özgür Aksuna ve tüm

katılımcıları etkileyen bir sunum

gerçekleştirdi.

«Yeni Dünya İletişimi»
Özgür Aksuna



BURS YAZ 2424’e GÖNDER
Bülten gelirleri ve Adım Adım’da biriken burs bağışları ile bu dönem birçok öğrenciye
çözüm sağlayabileceğiz.

Burslarımıza yepyeni bir kanalla daha katkı sağlayabileceğiz.

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.

Turkcell ile protokol konusunda destek olan üyemiz Rtn. Murat Külcü'ye huzurlarınızda
çok teşekkür ederim.

Rotaryen dostlarımızla ve çevrenizle sosyal medyadan videomuzu paylaşabilirseniz,
çocuklarımızın eğitimlerine bir nebze daha faydamız dokunabilir.

İyilik hep kazanacak...

KONUŞMACI KONUĞUMUZ











GDB. Levent ÇOLAK15



«Öl Söz Verme, Öl Sözünden Dönme…»

Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?

Ankara’nın İç Cebeci semtinde Yargıtay Üyesi Elazığ’lı bir baba ve Ev Hanımı Mardin’li bir

annenin 3 çoçuğunun en küçüğü olarak 1965 yılının Eylül ayında dünyaya geldim. Benden

13 yaş büyük abim ve 10 yaş büyük bir ablam, 25 yaşında Aselsan’da çalışan Endüstri

Mühendisi kızım Rtc. Melis, 8 yaşında TED Ankara Kolejinde okuyan oğlum Arhan Yavuz

ve sevgili eşim Rtn. Meriç ile kayınvalidemden oluşan çekirdek ailem ve kocaman yürekli

dostlarımdan oluşan Beysukent ailem benim herşeyimdir.

Benim mertliğim Elazığ’lı olmamdan, yufka yürekliliğim ve damak tadım Mardin kanı

taşımamdan, adalet duygum, dürüstlüğüm, her şartta doğrudan yana ve dobra olmam ve

tabii ki iş ahlakım hakim babamdan, sevecenliğim, hoşgörüm ve gülen yüzüm canım

annemden, vefa duygum ve fedakarlığım Doğu kültürümden, titizliğim ve

mükemmeliyetçiliğim Başak burcumdan, Fenerbahçe’liliğim doğuştan, Rotaryen’liğim beni

2001 yılında Ankara Bahçelievler Rotary Kulübüne teklif eden, kızımın da çocuk doktoru

olan rahmetli Selçuk Menteş başkanımdan, sözümden dönmemem ve asla vazgeçmemem

rahmetli babamın “Öl Söz Verme Öl Sözünden Dönme” sözünden, yüksek enerjim

karakterimden, hiçbir şeyi unutmamam Allah vergisi hafızamdan, Ülkeme ve

Cumhuriyetimize sonsuz bağlılığım ise ilham kaynağımız Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ten kaynaklanmaktadır.

İç Cebeci’de İlktekin İlkolunda başlayan öğrenim hayatım 3. Sınıftan itibaren TED Ankara

Koleji, daha sonra ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünde lisans ve yüksek lisans ile

devam etti. Sonrasında da 2003 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği

Bölümünden doktora derecemi aldım. Yüksek lisans eğitimim süresince ODTÜ’de

araştırma görevlisi, daha sonra abimin ortağı olduğu Mekanik Tesisat firmasında şantiye

şefliği, proje mühendisliği, proje müdürlüğü, sonrasında kendi şirketimde Yoğunlaştırıcı

Güneş Enerjisi sistemleri ile soğutma uygulamaları ve en sonunda 2003 yılından itibaren

öğretim üyesi olarak çalışmakta olduğum Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği

Bölümünde halen Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.

Benim için ailem herşeyden önce gelir, sonrasında ise Rotary çoğu zaman iş hayatımın da

önüne geçmiştir. Bu yüzden işlerimi ve hayat felsefem olan Rotary faaliyetlerimi yetiştirmek

için hiç uyumadığım günlerin sayısı yılda 30 günden az değildir. Çünkü benim için her iş

kurallarına uygun ve mümkün olan en yüksek kalitede yapılmalı ve sunulmalıdır. Bu

prensip benim olmazsa olmazımdır.



Rotary özgeçmişiniz?
TED Ankara Koleji’nde lisede okurken

birçok arkadaşım Rotaract olduğu için

Rotaract olmayı çok istemiştim. Daha

sonrasında abimin Çankaya Rotary

Kulübünde Rotaryen olması nedeniyle

Rotary hakkında öğrendiklerim beni

Rotaryen olmaya yöneltmişti. Ama nasıl

olacağımı bilmiyordum. Bir gün kızımın

çocuk doktoru Ankara Bahçelievler Rotary

Kulübü GDB Selçuk Menteş’in duvarında

asılı Dörtlü Özdenetim’i gördüm ve çok

etkilendim ve nasıl Rotaryen olabileceğimi

sordum. Askerliğimi tamamladıktan sonra

beni kulüp toplantısına davet etti ve 3 ay

boyunca toplantılara misafir olarak

katıldım. Bir gün bana Bölge Asamblesi

var, üye adayları için katılım çok önemli

dediler. Ben de eşim ve kızım Melis’le

beraber Rotary’e girmeden önce

Asambleye giden nadir Rotaryenlerden

birisi oldum. Çok şanslıydım, çünkü

dönem rahmetli GDG Ufuk Güneş

guvernörümüzün dönemiydi, Asambleden

sonraki dönem ise Ömer Tezcan

guvernörümüzün dönemiydi. Benim çok

şeyler öğrendiğim ve sonsuz saygı

duyduğum Ufuk ve Ömer guvernörlerim

beni açıkçası çok etkilemişti. Sonunda

2001 yılının Nisan ayında Ankara

Bahçelievler Rotary Kulübünün kuruluş

balosunda, hem Ufuk Güneş, hem de Ömer

Tezcan guvernörlerimizin katıldığı bir

tören ile Rotary’e kabul edildim. Bu

törende Rotary rozetimi rahmetli Ufuk

Güneş guvernörümüzün, Paul Harris

Dostu rozetimi de Ömer Tezcan

guvernörümüzün yakama takmış olması

bizler için inanılmazdı. O gün her iki

dönemin temasını birleştirerek

“Bilinçlendirin Öncü Olun, Çünkü

Görevimiz İnsanlığa Hizmettir” cümlesiyle

tamamladığım konuşmam sonrasında

Rotary’e bugün hala ailecek bu kadar

bağlıysak ve Rotary’i bu kadar çok seviyor ve

önemsiyorsak, bunun temelinde Ufuk ve

Ömer guvernörlerimizin büyük etkisi

olduğunu düşünüyorum.

Rotary hayatımdaki görevlerim Bahçelievler

Rotary Kulübünde Bülten sorumlusu olarak

başladı ve 2010-2011 başkanlık dönemime

kadar Bahçelievler Rotary Kulübünün basılı

tüm bültenlerini ben hazırladım.

Başkanlığıma kadar olan süreçte, 2003-

2004 döneminde Rotary Yeşiltepe

İlköğretim Okulu yararına düzenlenen Fazıl

SAY piyano resitali komitesi başkanı, 2004-

2005 döneminde Başkent Üniversitesi ve

İtalya’daki ikiz kulübümüzle ortak

oluşturduğumuz, birisi Rotary’nin 100. Yıl

konferansı, diğeri Ankara’da CSO,

sonuncusu da İtalya’da 3 konser veren

Akdeniz Gençlik Orkestrası organizasyon

komitesi başkanı, 2006-2007 döneminde

Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Genel

Sekreteri olarak kulübüme hizmet ettim.

2010-2011’de Kemalettin Erbilgin

Guvernörümüzün döneminde Ankara

Bahçelievler Rotary Kulübü dönem başkanı,

2011-2012 döneminden 2017-2018

dönemine kadar Ankara Bahçelievler

Interact Komitesi Sorumluluğu görevimin

yanında, 2015-2016 döneminde de Ankara
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Bahçelievler Rotary Kulübü Saymanlığını yaptım. Bu süreçte çeşitli dönemlerde Ankara

Bahçelievler Rotary Kulübünün Rotary Vakfı Komitesi, Halkla İlişkiler Komitesi, Hizmet

Komitesi başkanlıklarını yürüttüm.

2010-2011 Başkanlık dönemimde, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübünde birçok ilk

yaşandı, bunlardan en önemlisi Ankara Bahçelievler Interact Kulübünün Kurulması olup,

Charter gecesinde dönemin UR Başkanı Ray Klinginsmith’in kulübün kurucu başkanı

kızım Melis Çolak’a kolyesini takmış olması unutulmaz bir anımızdır. Bunun dışında

1985 yılında kurulan Ankara Bahçelievler Rotary Kulübün düzenlediği ilk RYLA olan 66.

RYLA organizasyonu, kulübün ilk TLG’sinin Gazi Üniversitesinde Ankara, Ankara

Başkent, ve Ankara Gazi Rotary Kulüpleri ile ortak düzenlenmesi, 74.500.-USD bütçeli

LÖSEV’e ilik eşleme cihazı teminine ilişkin kulübün o tarihe kadarki en büyük bütçeli

Küresel Bağış Projesinin gerçekleştirilmesi, son 10 yıldır aralıksız her yıl düzenlenen,

Rotary 2430. Bölgenin ilk Bowling Turnuvasının Berdan Akalın Bowling Turnuvası

ismiyle başlatılması, Ankara Bahçelievler Rotary Kulübünün tarihinde, başkanlık

dönemimde kulübün ilkleri olmuştur.



2018-2019 döneminde çok sevdiğim ve

Rotary hayatımda çok önemli kazanımlar

elde ettiğim Ankara Bahçelievler Rotary

Kulübünden ayrılarak kurucuları arasında

olduğum Ankara Beysukent Rotary

Kulübünün kuruluşunda yer almak benim

için çok özel olduğu kadar çok da duygusal

bir gelişmeydi. Artık Rotary’de benim iki

ailem olmuştu ve ikisinin de benim için

yeri ve değeri çok özeldi, çünkü kalpler

beraberdi…

Peki bölgedeki görevlerim nelerdi, ilk bölge

görevim Ankara Bahçelievler Rotary

Kulübü GDB Veli Mörel’in önermesiyle

2007-2008 dönemi UR 2430. Bölge

Meslek Hizmetleri Komitesi üyeliğiydi.

2011 yılında başkanlık görevimi

tamamladıktan sonra ise Bölgemizde

aşağıda kısaca özetlemeye çalıştığım

önemli görevlerde bulunma fırsatını elde

ettim. Bu görevlere beni layık gören tüm

guvernörlerime bu vesile ile sonsuz

teşekkür etmek istiyorum.

2012-2013 döneminde Murat Öz

Guvernörümüzün Anahtar ekibinde Rotary

Projelerinden sorumlu Guvernör

Yardımcısı, 2013-2016 yılları arasında,

GDG rahmetli Ufuk Güneş’in Bölge Vakıf

Komitesi başkanlığını yürüttüğü 3 yıl

süreyle Bölge Fon Yaratma Alt Komitesi

Başkanı, 2016-2017 döneminde GDG

Hasan Akduman’ın Bölge Vakıf Komitesi

başkanlığı yaptığı dönemde, Küresel ve

Bölgesel Bağışlardan sorumlu Alt Komite

Başkanı (DRFGC), 2014-2015 döneminde

UR 2430. Bölge Grup Enstitüleri Komitesi

Başkanı, 2015-2016 döneminde UR 2430.

Bölge 17. Grup Kulüplerinden Sorumlu

Guvernör Yardımcısı, 2016-2017

döneminde UR 2430. Bölge 4. Grup

Kulüplerinden Sorumlu Guvernör

Yardımcısı, 2018-2019 döneminde UR

2430. Bölge GİKA Girişimci Kadınlar İhtisas

Projesinden Sorumlu Guvernör Yardımcısı,

2019-2020 döneminde UR 2430. Bölge

GİKA Girişimci Kadınlar Projesi Komite

Başkanı olarak, UR 2430. Bölgemize hizmet

etme fırsatına sahip oldum.

Bu süreçte unutamadığım üç anımı

paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi,

2012-2013 döneminde Murat Öz

Guvernörümün bölge ekibindeyken oğlum

Arhan Yavuz’un dünyaya gelmesi, ikincisi

2015-2016 döneminde bölgemizde 17. Grup

Kulüplerinden Sorumlu Guvernör

Yardımcısı, Ankara Bahçelievler Rotary

Kulübünde Sayman ve Bölge Rotary Vakfı

Komitemizde de Fon Yaratma Alt Komitesi

Başkanı olduğum dönemde, hem

grubumdaki 4 kulübün üstün hizmet ödülü

(yıldız) alması hem de UR 2430. Bölgemizin

1985 yılından bugüne kadarki en yüksek

toplam (150.000 USD) ve yıllık fon

(110.000 USD) bağışının toplanmasına

katkı sağlamam, bir diğeri de 2016-2017

döneminde Güner İnci guvernörümüzün

devir teslim töreninde, Rotary Vakfı

Mütevelli Heyeti tarafından “Citation For

Meritorious Service” ödülüne layık

görülmemdir.

İyi işlerin öncüsü Rotary Vakfımızın,

Rotary’nin insanlığa hizmeti için çok önemli

olduğu inancıyla, ailecek elimizden

geldiğince Rotary Vakfımıza bağış yapmaya

çalışmaktayız. Halen 3 taşlı PHD ve

Benefactor olarak, eşim Meriç ve kızım

Melis ile birlikte ailecek PHD rozetlerimizi

büyük bir gururla taşımakta ve tüm

Rotaryenleri Vakfımıza bağış yapmaya

teşvik etmekteyiz. Ailemizin dördüncü üyesi

oğlumuz Arhan Yavuz’u da en kısa zamanda

PHD yapacağız.
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Ailenizi tanımak isteriz…

1988 yılında tanıştığım ve 1992 yılında evlendiğim sevgili eşim Meriç, ODTÜ İstatistik

bölümünü bitirdikten sonra aynı bölümde yüksek lisans ve daha sonrasında Hacettepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik anabilimdalında doktorasını tamamladı. 1998

yılında girdiği Başkent Üniversitesinde, halen Tıp Fakültesi Biyoistatistik anabilimdalında

Profesör olarak görevini sürdürmektedir. 2017-2018 döneminde Paul Harris Dostu, 2018-

2019 döneminde Beysukent Rotary Kulübünde Rotaryen olmuştur.

1995 yılının Haziran ayında doğan kızım Melis, önce TED Ankara Koleji, sonra da Bilkent

Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olup, halen Aselsan’da proje mühendisi olarak

çalışmakta ve Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde yüksek lisansını yapmaktadır.

2001 yılında daha 6 yaşındayken Rotary Asamblesine katılan ve oradaki bayrak töreninden

etkilenerek, ben de bir gün kulübümün bayrağını taşıyacağım diyen ve Ankara Bahçelievler

Interact Kulübünün kurucu başkanı olan kızım Melis, 2013-2018 yılları arasında Ankara

Bahçelievler Rotaract Kulübü, sonrasında da Ankara Başkent Rotaract kulübünün üyesidir.



2012 yılının Temmuz ayında doğan, henüz 

6 aylıkken Murat Öz guvernörümüzün 

döneminde Rotary yarıyıl toplantısına, 10 

aylıkken de Rotary konferansına çok genç 

yaşta katılan oğlum Arhan Yavuz ise halen 

TED Ankara Koleji 3. sınıfında eğitimini 

sürdürmektedir.

İş yaşamınızda unutamadığınız 

yaşam dersi niteliğinde bir 

öykünüz var mı?

Tübitak Başkanlık Binası inşaatı mekanik

tesisat şantiye şefliğini yaptığım özel

sektördeki meslek hayatımın ilk yılında, bir

dini bayram öncesi taşeronlara para

dağıtıyordum. Şirket merkezinden gelen

paranın yeterli olmaması sebebiyle her

taşerona alacağının % 50’sini ödüyordum.

Şantiyede işlerini çok iyi yapan ve son

derece kibar hava kanalı imalatçısı

taşeronumuza sıra gelmişti. Kendisi

ekibinin ve kendisinin ihtiyaçlarını bu %

50 ödemenin karşılamayacağını söyleyerek

bir miktar fazla ödeme yapmamı rica etti.

Ben de kendisini çok sevdiğim için bunun

aramızda kalmasını rica ederek kendisine

diğer taşeronlardan daha yüksek oranda

ödeme yaptım. Bu taşeron aşağı inip, diğer

taşeronlara, bakın siz de işinizi iyi yapıp

kibar olsaydınız size de fazla ödeme

yapılırdı diye gururla konuşunca, yaklaşık

30 dakika sonra şantiye ofisimizi diğer

taşeronlar bastı ve kendilerine de aynı

oranda ödeme yapılmaz ise beni oradan

dışarı çıkartmayacaklarını söylediler.

Buradan çıkan iki yaşam dersinden

birincisi; çalışma hayatında herkese eşit

davranacak ve duygularını işe

karıştırmayacaksın, ikincisi ise kimseye

aramızda kalsın diyerek bir imtiyaz

sağlamayacaksın, çünkü iki kişinin bildiği

sır değildir.

Şimdi merak ediyorsunuzdur, bana ne oldu

diye, merkezden ek para geldi, herkese

yapılan ödeme aynı orana çıkartıldı ve ben

de akşam evime gidebildim.

Rotary'de unutamadığınız, işte

Rotary dediğiniz veya size iyi ki

Rotaryenim dedirten anınız nedir?

Bizlerle paylaşır mısınız?

20 yıllık Rotary yaşantımda unutamadığım,
işte Rotary dediğim, bana iyi ki Rotaryenim
dedirten birçok anı biriktirdim. Çünkü
Rotary mütevazı bir kişinin maddi ve
manevi açıdan tek başına kesinlikle
başaramayacağı, insanlara dokunan
projelerde görev almamı sağladı, bu yüzden
Rotary’nin benim içi yeri çok özeldir. Bu
satırları yazarken düşündüğümde acaba bu
anım lösemili çocuklar için kullanılacak
74.500 dolar bütçeli ilik eşleme cihazını,
Fazıl Say konserinin geliri ve Rotary Vakfı
Küresel Bağış projesi desteğiyle LÖSEV’e
temin etmem sonrasında açılış töreninde
LÖSEV Kurucusu ve Başkanı Dr. Üstün
EZER beyden duyduğum övgü dolu sözler
mi, yoksa rahmetli GDG Ufuk Güneş’in
bana çok inanarak 3 yıl süreyle emanet ettiği
Rotary Vakfı Fon Yaratma Alt Komitesi
Başkanlığımda Canan Ersöz guvernörümün
döneminde bölgemizin toplam ve yıllık
fonlar bağış rekorunun kırılmasına katkıda
bulunmam sonrasında, Rotary Vakfı
Mütevelli Heyeti tarafından “Citation For
Meritorious Service” ödülüne layık
görülmem mi olmalı derken, benim Rotary
hayatımda çok önemli bir yeri olan ve ömür
boyu da olacak olan Altan Arslan
guvernörümün ilham kaynağı olarak beni
görevlendirdiği GİKA Girişimci Kadınlar
projesinin bu satırları çok daha fazlasıyla
hak ettiğine karar verdim. STK, yerel
yönetimler, üniversite ve medya kuruluşu
işbirliğinde 3 dönemdir yürüttüğümüz bu
proje sayesinde UR 2430. Bölgemizde



muhteşem işler başaran 8 komite

üyelerimiz ve 58 gönüllü eğitmenimizle, ilk

etapta evlerinde ürettikleri ürünleri

pazarlamada sorun yaşayan 1000 kadına

Girişimcilik eğitimleri ve tabletler vererek,

onlara “gikap.com” Girişimci Kadınlar

Pazaryerinde e-ticaret yapabilecekleri birer

ücretsiz dükkan açtık. Şimdilerde 2. Etabı

için 1800 üzerinde Girişimci Kadın

projemize kaydoldu ve artık projemiz tüm

Türkiye’de uzaktan eğitimler ile devam

ediyor. İşte bu proje süresince genciyle,

yaşlısıyla hiçbir ayrım ve seçim yapmadan

projeye kabul ettiğimiz birçok Türk

Kadınının gözlerindeki ışıltıyı görmek,

seslerindeki duyguyu işitmek, proje

süresince yaşadığımız bazı

olumsuzluklarda bile hep yanımızda

olduklarını ve bize yürekten inandıklarını

hissetmek, sizlerin sayesinde geleceğe

umutla bakıyoruz dediklerini duymak,

Çankaya Belediyesinin 2019 yılı Mayıs

yılında düzenlediği Anneler Günü

Kermesinde, beni aralarına alıp, ellerimizi

havaya kaldırarak projemizin sloganı “El

Ele Ekonomik Özgürlüğe” diye hep birlikte

haykırmak, ama en önemlisi UR Yönetim

Kurulunda görev almış ve şahsen çok değer

vererek kendime örnek aldığım Rotaryen

büyüklerimden olan Geçmiş Dönem

Direktörümüz Şafak Alpay’ın 2018-2019

döneminde Ankara’daki Rotary Kuruluş

Balosunda ve daha sonrasında UR 2420.

Bölge 2020-2021 dönemi asamblesi açılış

konuşmasında GİKA projemizi örnek

Rotary Projesi olarak açıklaması ve

konuşmasında “Mütevazı Rotaryen Levent

Çolak şimdi çok mutlu” demesi bana işte

Rotary, iyi ki Rotaryenim dedirten en

önemli ve unutulmaz anımdır. Rotary’e

bugün hala ailecek bu kadar bağlıysak ve

Rotary’i bu kadar çok seviyor ve

önemsiyorsak, bunun temelinde

Ufuk ve Ömer guvernörlerimizin büyük

etkisi olduğunu düşünüyorum.

Sizin için Rotary'de olmazsa olmaz 

nedir?

GDG Ömer Tezcan’ın da dediği gibi

Rotary’nin çimentosu Dostluktur. Ancak

bence Rotary’nin olmazsa olmazı Dörtlü

Özdenetimdir. Hayatta birçok yerde

yeterince uygulanamayan dörtlü özdenetime

dört dörtlük uygun hareket ederek, topluma

dokunan ve “mış gibi” olmayan yüksek

katılımlı projelerle güçlendirilen dostluk

bağları ile tek başına yapamayacağımız

birçok insani projeyi el ele vererek

gerçekleştirebilmenin bir Rotaryen için en

büyük mutluluk olduğunu düşünüyorum.

Rotaryen olmak insana ne katar?

Benim için bir hayat felsefesi olan Rotary’de

Rotaryen olmak, menfaat beklemeyen

gerçek dostlarla dolu dünya vatandaşlığının

yanısıra, bir insana tek başına asla

başaramayacağı önemli işleri

başarabilmenin heyecanını ve mutluluğunu

katar. Özetle bizi hayata bağlar.



Örnek bir Rotaryen nasıl olunur?

Dörtlü özdenetime göre hareket ederek,

Rotary’e girişinden itibaren menfaat ve

ayrıcalık beklemeden ailesini ve işini

öncelikle gözetmek kaydıyla, Rotary ve özel

yaşamındaki mevkisini öne çıkartmadan

geri kalan zamanının büyük kısmını

toplumun sorunlarına fedakarca çözümler

yaratan insani projeler bulmak ve

gerçekleştirmek üzere zaman ayırarak,

herkese karşı hoşgörülü biçimde empati ile

davranarak ve eline fırsat geçtiğinde az çok

demeden iyi işlerin öncüsü Rotary

Vakfımıza bağış yaparak örnek bir

Rotaryen olabiliriz.

Dörtlü Özdenetim ile ilgili 

yaşamınızda bir anı veya Dörtlü 

Özdenetim hakkında düşünceleriniz 

nelerdir?

Bir gün üniversitede bölüm başkanımızın

odasına girdiğimde arkasındaki duvarda

Dörtlü Özdenetimin asılı olduğunu gördüm.

Ancak hocamızın Rotary ile hiçbir ilişkisi

olmadığını da biliyordum. Hocam bu yazıyı

nereden buldunuz diye sorduğumda,

internette gördüğünü ve herkesin kişisel ve

profesyonel yaşamında uyması gereken

cümleler içerdiğinden çok beğenerek bir

çıktısını alıp astığını bana söyledi.

Dolayısıyla Rotaryen olmayanların dahi çok

önemseyebildiği bu dört satırda yer alan

cümlelere tüm Rotaryenlerin uymasının

Rotary’nin en büyük gücü olduğuna

inanıyorum.



Gençlere, Rotaractlara bir mesaj vermek isteseniz, profesyonel ve özel

yaşamları için ne tavsiyede bulunursunuz?

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği gençlerimize, Atatürk

ilkelerine bağlı birer Türk genci olarak, öncelikle ülkemize sahip çıkmalarını, bunun için de

tüm yaşamları boyunca bileklerine bir fazla bilezik takma yönünde kişisel kariyer ve

gelişimleri için çok çalışmalarını ve kendileri için yatırım yapmaktan çekinmemelerini,

dünyada her insana eşit verilen tek şey olan zamanı çok etkin kullanmalarını, herhangi bir

konuda bir işi yapmaya söz verdiklerinde ne pahasına olursa olsun vazgeçmemeleri,

üniversiteye girerken meslek seçimlerinde, bir ömür boyu mutlu olmak ve yaptıkları işten

zevk alabilmek için puana göre değil kendi istek ve daha da önemlisi kabiliyetlerine göre

meslek seçmelerini, ilk işlerine kurumsal firmalarda başlamalarını, sosyal sorumluluk

projelerine önem vererek bu amaçla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarında görev almalarını,

eşlerini, çocuklarını ve tüm ailelerini çok sevmelerini, özverili, azimli, fedakar,

hoşgörülü, güler yüzlü ve saygılı olmalarını tavsiye ediyorum.

Ne Mutlu Türküm Diyene...
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BURS KOMİTESİ

Geçtiğimiz dönem burs verdiğimiz 4 öğrencimizin transkriptleri elimize ulaştı.. Hepsinin ders
ortalaması yeni dönemde de burs almak için yeterli olduğundan bu yılda burs almaya devam
edecekler..

Bu yıl daha çok öğrencimize burs vermek amacı ile çıktığımız yolda siz değerli dostlarımızın
katkıları ile epeyce yol aldık.. Kısaca özetlemek gerekirse, bugün itibariyle; Bülten
gelirlerinden 5 öğrenci, güzel kalpli dostlarımız İsmet (1), Taylan(1), Necmettin (1) ve Serenay
(2) bağışları ile toplam 5 öğrenci, adimadim.org’da biriken tutar ile bugün itibariyle 4 öğrenci
olmak üzere toplamda 14 öğrenciye burs verebilecek durumdayız.

Bu demek oluyor ki mevcut öğrencilerimizle ilaveten Bölge "Şehit ve Gazilerimiz"
komitesinden bize gelen listeden seçeceğimiz 10 yeni öğrencimize daha burs verebileceğiz..

Bunların yanında halihazırda bireysel olarak burs veren üyelerimiz, kulübümüz üzerinden
burs vermek isterlerse bizimle irtibata geçebilirler.

Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz..


