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10 Ekim 2020 tarihinde Ukrayna Rotary Kulüplerinden «Kiev

Multinational Rotary Kulübü» ile yıllarca sürecek dostluk ve

gerçekleşecek ortak projeler için imza attık. Rotary’nin

uluslararası boyutunu hep birlikte dopdolu yaşamak için ilk

adımı geride bıraktık.

@rotaryenbulten beysukentrotary
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Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;

Bölge projesi olan “Atma Bağışla!” projesinin ilk
etabında 60 kg'lık elektronik atığın gönderimini
yaparak eğitime destek olduk. “Atma Bağışla!”
projesinin amacı bir yandan TEGV’e alternatif
kaynak yöntemi oluşturarak daha fazla
çocuğumuzun nitelikli eğitimle buluşmasına
katkı sağlarken diğer yandan e-atıkların
çevreye verdiği zararı azaltarak sürdürülebilir
çevre faaliyetlerini destek olmaktır.

Rtn. F. Mustafa Güler & Burcu 
Ankara Beysukent Rotary Kulübü 

2020-2021 Dönem Başkanı

Meme Kanseri Farkındalık ayında “Farkında Ol, Geç Kalma” diyerek Ankara Anıttepe,
Bahçelievler, Beysukent ve Gazi Rotary Kulüpleri olarak birlikte güzel bir projeye imza
attık. Ankara Beysupark Avm'yi pembe şemsiyeler ile süsleyerek, cam giydirme yaptık ve
afişler astık. Farkındalık sabunları da Starbucks ve Niyokki Makarna'da sunuldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara Beysukent, Marmaris, Kiev Multinational ve Cherkasy
Rotary kulüpleri olarak 2 ülke, 3 bölge ve 4 kulüp sınırları kaldırarak online bağış gecesini
gerçekleştirdik. Kyiv Multinational Rotary Kulübü ile ikiz kulüp anlaşmamızı
gerçekleştirdik. Ukrayna Kiev Multinational Rotary Kulübü ile yıllarca sürecek dostluk ve
gerçekleştireceğimiz ortak projeler ile Rotary'nin Uluslararası boyutunu hep birlikte
yaşayacağız.

Levent Başkanımız liderliğinde Gika projesi kapsamında ürün yükleme eğitimleri hız
kesmeden devam ediyor. Emekleri için kendisine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür
ediyorum.

Bildiğiniz üzere 24 Ekim’de Dünyanın her yerinde Çocuk Felcine Son farkındalık
etkinlikleri düzenlenecek. Biz de Beysukent ailesi olarak ses getirecek bir çok projeye imza
atacağız. Detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız.

19 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek Guvernör ziyaretimizi Swissotel’in balo salonunda
pandemi kurallarına riayet ederek fiziki olarak gerçekleştireceğiz. Her dönem sadece bir
kez olan ve kulübümüz için büyük önem taşıyan bu geceye katılımlarınız oldukça önemli.
Guvernörümüzün nazik düşüncesiyle kuruluş günümüzle aynı gün yapılan bu ziyarette
aynı zamanda 2. yılımızı hep birlikte kutlayacağız.

En derin Rotaryen sevgi ve saygılarımızla
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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: 56

Dönem Toplantı No: 08

BÜLTEN KOMİTESİ

GDB. Ahmet Erhan Tanyeri

Ceren Kahveci

«Bu yayındaki reklam gelirleri ile       
5 üniversite öğrencimize bir yıllık 

burs verilmektedir»
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ROTARY AIRLINES BAĞIŞ GECESİ
10 EKİM 2020



Ukrayna Kiev Multinational Rotary Kulübü ile yıllarca sürecek 
dostluk ve gerçekleştireceğimiz ortak projeler ile Rotary'nin
Uluslararası boyutunu hep birlikte yaşayacağız.

Bu eşsiz gecenin öncesinde haftalarca toplantılar yaparak en 
güzelini yapmaya çalıştık. Tam 12 toplantıyı organize ederek 
Beysukent’in farkını ortaya koyan ve bu süreci yöneten ikiz 
kulüp komite Başkanımız GDB. Gizem Baştaş başta olmak 
üzere, doğumuna sayılı günler kala en iyisini yapmaya çalışan ve 
sancıları olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan Rotary
Airlines Online bağış gecesi komite başkanımız Müge Arslan’a, 
varlığıyla her zaman güç aldığımız GDG. Murat Öz’e, her zaman 
olduğu gibi gecenin saymanlığını da en iyi şekilde yapan 
saymanımız Gizem Yönal’a, yemek videosu ile geceye renk katan 
İsmet Taner’e, Gecemizin konsept mimarı GDB. Ahmet Erhan 
Tanyeri’ye, Tanıtım videosunu hazırlayan Asbaşkanımız Aycan 
Taş’a, videoların ingilizce alt yazılarında kullanılan çevirilere 
destek olan Yağmur Geygel’e, Teknik hostluktan gecede 
yayınlanan videolara kadar her şeyi organize eden GDB. 
Abdurrahman Baştaş’a, gecede Türkçe çeviri yapan üye 
adayımız Pelin Gürel’e, gitarıyla gecemize renk katan üye 
adayımız Deniz Çetin’e çok teşekkür ederim.

Ayrıca geceye katılım gösteren VIP yolcumuz Mustafa Tonbul’a, 
First Class yolcularımız İsmet Taner ve Selçuk Taner’e, Business 
yolcularımız GDG Murat Öz, Levent Çolak, Gizem Baştaş, 
Abdurrahman Baştaş, Burcu Güler, Müge Arslan, Mehmet 
Özgür, Banu Akış, Ahmet Erhan Tanyeri, Necmettin Yeta, Tunç 
Bayhan, Deniz Çetin ve Pelin Gürel’e huzurlarınızda bir kez 
daha teşekkür ediyorum.

Pandemi sürecinde sınırları aşan ve iyilik için 
gerçekleştirdiğimiz bu güzel geceden elde ettiğimiz gelir ile 
önümüzdeki hafta akülü sandalye alımını gerçekleştireceğiz ve 
Asya kardeşimize ulaştıracağız.
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ERKEN TANI HAYAT KURTARIR
25 EYLÜL 2020



İçinde bulunduğumuz Meme Kanseri Farkındalık ayında
“Farkında Ol, Geç Kalma” diyerek Ankara Anıttepe,
Bahçelievler, Beysukent ve Gazi Rotary Kulüpleri olarak
birlikte güzel bir projeye imza attık. Ankara Beysupark
Alışveriş Merkezi’ni pembe şemsiyeler ile süsleyerek
AVM camlarını afişlerimizle donattık. Farkındalık
sabunları da Starbucks ve Niyokki Makarna'da ilgililere
sunuldu.

Unutmayalım ERKEN TANI HAYAT KURTARIR



ERKEN TANI HAYAT KURTARIR PROJEMİZ



GEÇEN TOPLANTIDAN

Dönemimizin 7. toplantısını 28

Eylül’de %88 devam oranıyla

gerçekleştirdik.

Dönemimizin 7. toplantısını

“Liderlik ve Risk Yönetimi” konulu

sunumu ile Türk Hava Kuvvetleri

Türk Yıldızları Pilotu Evren

Ayna’nın katılımıyla gerçekleştirdik.

Uçuşlarla yaptıkları müzik arasında

bağlantı kuran Ayna "İkisinde de

soğukkanlı olmak zorundasınız.

Başınıza ne zaman ne geleceğini

tam olarak bilemezsiniz. Bowling

hareketini yaptığımız bir uçuşta

karşıdan gelen üç uçağın arasından

geçiyorum. Tam o esnada bize kuş

çarptı ve uçakların arasından geçtik.

Soğukkanlılığımızı koruduk. Kuş

geliyor diye başka bir hareket yapıp

diğer uçakları tehlikeye

düşürmedik. Soğukkanlılık böyle bir

şey" dedi.











GDB. Reşat Turan KANGAL
16



«Rotaryenler iyi insanlardır…»

Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?

Biraz romantik, biraz duygusal, evine ve ailesine bağlı bir insanım. Çok fazla iyi niyetli
olmamdan kaynaklanan fedakar bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Genellikle hayata
olumlu bakar, sorunları fazla dert etmeyerek küçük şeylerden mutlu olmaya çaIışır,
çözemediğim şeyleri zamana bırakırım. Boş zamanlarımda motoruma atIayarak, Ankara
civarında tur atıp özgürlüğün tadını çıkarırım. Zıpkınla balık avlamayı, müzik dinlemeyi,
kitap okumayı ve seyahat etmeyi severim.

Rotary özgeçmişiniz?

Rotary hayatıma 2006 yllında, Tandoğan Rotary kulübünde başladım. Çeşitli komite
başkanlıkları ve kulüp saymanlığından sonra, 2012-2013 yılında kulüp başkanlığı yaptım.
Başarılı geçen bir dönemin ardından, kuIüp içindeki kişisel çekişmeler yüzünden, çok
sevdiğim kulübümden, başkanlığım bittikten sonra istifa ettim. 2018 yılında Murat Öz
Guvernörümün daveti üzerine hiç tereddüt etmeden Beysukent Rotary ailesine katıldım ve
bu kulübün bir üyesi olmaktan dolayı son derece mutluyum.

Ailenizi tanıyabilir miyiz?

1985 yılında evlendim. Bu evlilikten Anıl ve Mina adında iki kızım dünyaya geldi. Anıl,
Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesini bitirdikten sonra, bir sene Londra’da master
yaptı. Ankara da çeşitli Avrupa birliği projelerinde çalıştıktan sonra istifa ederek iki seneye
yakın tek başına dünya turuna çıktı.



İnternette deneyimlerini yazdığı, Anıl
Kangal yolculuk notları adı altında bir
bloğu var. Dünya turu bittikten sonra,
İstanbul, Gaziantep, Libya, Tunus ve
Etiopya’da bir ABD firmasında üst düzeyde
yöneticilik yaptı. Şu anda Beyrut’da bir
ABD şirketinde ülke direktör yardımcısı
olarak görev yapıyor. Mina evimizin küçük
kızı, neşe kaynağımız. Geçmiş dönemlerde
İnteract Bölge Temsilcisi olarak görev
yaptı. BiIkent Hukuk Fakültesini
bitirdikten sonra iki sene İstanbul da staj,
daha sonra avukatlık yaptıktan sonra,
Ankara’ya döndü. Şu an Gama Enerji’de
avukat olarak görev yapıyor.

Eşim Özcan’ı anlatmak gerekirse,
mükemmel bir anne, mükemmeI bir eş ve
ev kadınıdır. Son derece sosyal ve içi dışı
birdir. Bu yüzden arkadaş çevresinde son
derece sevilir. Çocuklarımızın iyi bir eğitim
almasını sağIayarak, onIarı karakterli
dürüst, sorumluluk sahibi ve ülkesini seven
donanımlı insanlar alarak yetiştirmeye
çalıştık bunda da en büyük pay eşime
aittir.

İş yaşamınızda unutamadığınız 
yaşam dersi niteliğinde bir öykünüz 
var mı?

İş hayatında birçok insan inişli çıkışlı
dönerler geçiriyor. İnsanlar yokluğu
görmeden varlığın kıymetini, kötüyü
görmeden iyiliğin ne olduğunu ve bazı
şeyleri yaşamadan gerçek dostluğu
bilemiyor. Zamanında çok iyi durumda olup
sonradan sıkıntıya düşen bazı tanıdıklarıma
neden önlem almadıklarını sorduğumda
verdikleri cevap hep aynı oIdu, hep böyle
gidecek sanıyorduk dediler. İnsanlar
kazandıklarının bir kısmı ile mutlaka
mutlaka ileriye dönük birikim yapmalılar.
Diğer önemli bir konu ise, insan bazen
yaptığı yanlışların farkında olmayabiIiyor.
Dışarıdan birisi sizi daha iyi gözlemIiyor, bu
yüzden mutlaka her insanın çevresinde
yanlış yaptığı zaman onu uyaracak gerçek
bir dostunun olması lazım.

Rotary'de unutamadığınız, işte
Rotary dediğiniz veya size iyi ki
Rotaryenim dedirten anınız nedir?
Bizlerle paylaşır mısınız?

Tandoğan Rotary kulübünde iken, annesi
kanser hastası, babası ise ceza evinde olan
bir kızımıza burs veriyorduk. Bu kızımızdaki
iyi niyet ve azmi gördüğüm için onu
üniversiteye hazırlanmak için özel bir
dershaneye kaydını yaptırdım. SınavIar
sonucunda iyi bir üniversiteyi kazandı ve
okuldan mezun oldu. Daha sonra işe girdi ve
iş hayatında tanıştığı biri ile mutlu bir evlilik
yaptı. Şimdi babalar günü, yaş günüm gibi
özel günlerimde beni arayarak, bana bir
insanın hayatına olumlu olarak
dokunmanın verdiği hazzı yaşatıyor.



Sizin için Rotary'de olmazsa olmaz nedir?

Rotary’nin en önemli özelliği, karşılıksız ve çıkar gözetmeksizin, iyi niyetli insanların bir
araya geImesidir. Başka türlü her yaştan, her meslek grubundan insanların bir araya
gelmesi mümkün değildir.

O yüzden Rotary’nin olmazsa olması karşılıksız
dostluktur. Rotary’nin en önemli
özelliklerinden bir tanesi aileniz ile beraber
yaşayabileceğiniz bir sivil toplum kuruluşu
olmasıdır.

Bu sayede aile bağlarınız daha güçlü bir hale
gelir. Aşağı yukarı aynı kültür seviyesine aynı
bakış açısına sahip insanlar ile beraber topluma
faydalı bir şeyler yapmaya çalışmak sizin daha
iyi bir insan olmanızı sağlar. Daha sosyal bir
insan oIursunuz, hitabetiniz, ikili ilişkileriniz
gelişerek kendinize olan öz güveniniz artar,
kişisel gelişiminize önemli bir katkıda bulunur.



Örnek bir Rotaryen nasıl olunur?

Dörtlü özdenetim, Rotary etiğinin temelini oluşturarak, farkındaIık yaratmak amacı ile
tüm Rotaryenlerin uyması gereken, iş ahlakı ve dünya kuralıdır.

Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız;

Gerçeğe uygun mu ?

İlgililerin tümü için adil mi ?

İyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacak mı ?

İlgililerin tümü için yararlı mı ?

Dörtlü özdenetimi kendi hayatınızda uygulayarak başarılı bir iş insanı ve iyi bir rotaryen
olmanın farkındalığını yaşayabilirsiniz.

Rotaryen olmak insana ne katar?

Rotaryenlar iyi insanlardır. Örnek bir rotaryen, kişiliği ile karakteri ile fark yaratan, topIum
kurallarına uyan, yaşadığı topluma yararlı olmaya çalışan ve gerçek dostluğun bilincine 
varmış bir kişi olmalıdır.



Gençlere, 
Rotaractlara bir 
mesaj vermek 
isteseniz, 
profesyonel ve 
özel yaşamları 
için ne tavsiyede 
bulunursunuz?

Zor bir dünya da 
yaşıyoruz, 
gençIerimizin
kendilerini yarınlara 
hazırlamak için çok 
çalışmaları ve 
donanımlı olmaları 
gerekiyor. Bunun 
için, içinde 
bulunduğumuz bilgi 
çağında kendinizi iyi 
yetiştirmeniz, 
donanımlı olmanız 
ve en az bir dil 
öğrenmeniz 
gerekmektedir. 

Unutmayın her şeyin 
bir bedeli vardır, 
sizlerin ödeyeceğiniz 
bedel ise sadece çok 
çalışmak ve asla vaz 
geçmemek olacaktır.
Düzgün bir hayatı 
olan ve mutlu bir 
evlilik yapan insan, 
iş hayatında daha 
başarılı olur. İyi bir 
evliliğin temelinde 
ise karşılıklı sevgi ve 
saygı yatar.





ATMA - BAĞIŞLA PROJEMİZ
Eğitime Destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Atma Bağışla" projesinin ilk etabında

kulüp olarak topladığımız 60 kg’lık elektronik atık TEGV iş birliğinde geri dönüşüm için

gönderilmiştir.

“Atma Bağışla!” projemizin amacı e-atıkların çevreye verdiği zararı azaltarak sürdürülebilir
çevre faaliyetlerini destek olmaktır. Herkes evinde, iş yerinde kullanmadığı ve çevreye
olumsuz etki oluşturan atıkları, geri dönüştürerek, hem sürdürülebilir çevre hedeflerine
hem de TEGV’deki çocukların nitelikli eğitimle desteklenmesine katkı sağlayabilir.

Geri dönüştürülemeyen ve bağış yapılamayan ürünler: Cam ve ahşap ağırlıklı mobilya ve
süs eşyaları, beyaz eşya, laser yazıcı tonerleri, akü ve pillerdir.



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...
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