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8 Kasım 2020 Hazır mısınız?

42. Avrasya
Maratonuna Hazırız
Eğitim eşitliği için 250
gencimize teknolojik donanımla
eğitim fırsatı sağlayacağız…

İyilik Yollarda
Çoklu Hizmet Aracımız, yollara
çıkmaya hazırlanıyor. Çok
yakında rotasını paylaşacağız.

Uluslararası Rotary’nin «Çocuk Felcine Son» etkinlikleri kapsamında,
Ankara’da bulunan 31 Arabica şubesinde 10.000 karton bardakla
kitlelere ulaşıyoruz.

@rotaryenbulten

beysukentrotary

No:8

BAŞKANIN MEKTUBU
Değerli Guvernörlerim, Değerli Guvernör
Yardımcım ve Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz,
Kuruluşundan bu güne binlerce insana dokunan
projelere hayat veren, bizleri sıkısıkıya
bağlayan Beysukent Rotary ailemizin çatısı
altında olmaktan gurur duyuyoruz. Ailemiz
günden güne büyüyor ve her geçen gün daha çok
yüreğe dokunuyoruz. Kulübümüzün 2. yılını en
içten duygularla kutluyor, bu güzel ailenin
başarılı
hizmetlerinin
yıllarca
sürmesini
diliyoruz.

Biz Rotaryenler değişime çok hızlı adapte olan bireyleriz. Yaşanan sorunlardan
hayıflanmak yerine çözümün parçası olmayı tercih ediyoruz. İşte bu nedenle dönem
başından bu yana tıpkı bayrağı devraldığımız dönemlerde olduğu gibi var gücümüzle
çalışmaya gayret ediyoruz.
Sinerjik dönemin sinerjik başkanları olarak dönem hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor,
özenle hazırlanan dönem projelerini gerçekleştirdikçe başarıya doğru koşuyoruz.
Yaklaşan 24 Ekim Dünya Çocuk Felci farkındalık gününe kulübümüzün 5 projesiyle damga
vurmayı planlıyoruz. Ankara’da ki 31 Arabica coffee şubesinde bu hafta “Çocuk Felcine
Son” bardaklarımızla servis yapılacak olup 10.000 vatandaşımıza doğrudan ulaşmayı
hedefliyoruz. Yapacakları sosyal medya paylaşımları sayesinde ise yüz binlerce insana
çocuk felci farkındalığı yaratmış olacağız. Çoklu hizmet aracımızın “Çocuk Felcine Son”
giydirmesiyle Uluslararası Rotary’de ses getireceğini umuyoruz. Selen dostumuzun
katkılarıyla Rotary çarkı şeklindeki çikolatalarımızın satışları ile Rotary Vakfı Çocuk Felci
fonuna bağış yapmayı planlıyoruz. 24 Ekim’de Beysupark AVM önünde motorsiklet
sürücüleriyle kortejimiz olacak. Son olarak Bilkent Station’da bu hafta sonuna özel
giydirmeler ve videolar ile farkındalık yaratmaya çalışacağız.
Guvernörümüz ve kıymetli eşleri Zümrüt hanımı ağırladığımız bu eşsiz gecede sizlere iyi
toplantılar diliyor, katılım gösteren tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.
Rtn. F. Mustafa Güler & Burcu
Ankara Beysukent Rotary Kulübü
En derin Rotaryen sevgi ve saygılarımızla
2020-2021 Dönem Başkanı
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ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ PROJEMİZ
‘Dönemimizin ilk projesini dönemimizin ilk gününde 1 Temmuz 2020’de
gerçekleştirdik. 2009 yılında Diyarbakır- Bingöl karayolunda şehit düşen Şehit Piyade
Uzman Çavuş Salih AKYÜREK'in kızı sevgili Buse'ye derslerine çalışabilmesi için
ihtiyacı olan bilgisayarı Beysukent ailesi adına hediye ettik. Gözlerindeki hüzün bizleri
derinden yaralasa da yenik başladığı hayata bir nebzede olsa katkıda bulunmaya
çalıştık.’

FAALİYETLERİMİZ

Her yeni dönem olduğu gibi bu dönem de Anıtkabir ziyareti ile Rotary dönemine
anlamlı bir başlangıç yaptık. 2 Temmuz sabahı üyelerimiz ve Rotaract Kulübümüz
ile beraber genç ve dinamik bir grup olarak bizler de Atamıza koştuk. Kulübümüze
özel olarak dizayn edilmiş maskelerimizle tam bir takım olarak Atamızın
huzurundaydık.

Dönemimizin ilk resmi
ziyaretini gerçekleştirdik.
Ankara Büyükşehir
Belediyesi Kırsal Kalkınma
Daire Baskanı Fazıl
Köremezli'ye Başkanımız
Mustafa Güler ve Kırsal
Kalkınma Komite Başkanımız
Bora Kuyrukçu ziyarette
bulundular. Gerçekleştirmeyi
planladığımız kırsal kalkınma
projemiz ile ilgili bilgi
alışverişinde bulunduk.

FAALİYETLERİMİZ

Pandemi ile birlikte dijital toplantılar hız kesmeden sürüyor. 26 Temmuz akşamı; ev
sahibi kulüpler arasında yer aldığımız "İş İnsanları İçin Etkili Konuşma Semineri"ni
zoom üzerinden gerçekleştirdik. Komite Başkanı GDB. Şebnem Yiğit harika
sunumuyla bizlerleydi.
Dönemimizin bir diğer resmi
ziyaretini emekli Rotaract olan
Türkiye Motorsiklet Federasyonu
Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Okan Alp‘e 7 Ağustos’ta
gerçekleştirdik. Türkiye'nin dört
bir yanından gelecek olan
motorsiklet sürücüleri ile
Ankara’da, Atamızın huzuruna
çıkmak için bir kortej
düzenleyeceğiz. Ayrıca yine aynı
tarihte Anıtpark'ta
gerçekleştireceğimiz etkinliklerle
de "Çocuk Felcine Son" demeye
hazırlanıyoruz.

ANNE BABA ÇOCUK KAMPI
21 - 23 AĞUSTOS 2020
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Anne Baba Çocuk Kampımıza
tanışma oyunları ile başladık.
Çadır
kurulumu
ve
kamp
kurallarının
ardından
bulunduğumuz
çevreyi
keşfe
çıktık.
Göletler
ve
yeşilin
buluşmasıyla harika bir manzara
karşıladı bizleri. Kamp ateşi
etrafında müzik eşliğinde keyifli
bir akşamı sonlandırdık.
Kampın ikinci gününe çocuk
yogası ile başladık. Oryantiring
takımlar yarıştılar ve mükemmel
bir
deneyim
oldu.
Sokak
oyunlarının yanı sıra, halat çekme
oyunu ve bir çok takım oyunu ile
kampımız rengarenk görüntülere
büründü.
Şirinyazı göletinde yaptığımız
yürüyüş ve ardından nefes
meditasyonu ile güneşi uğurladık.
Kampın
son
gününde
ise
çocuklarımız at bindiler, atv ile
ormanın
içinde
harika
bir
parkurla dostlarımız keşiflerine
devam ettiler.
Komite Başkanı
Semi Helvacı
Komite Sekreteri
Dilara İçbudak
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«İYİLİK İÇİN KULAÇ AT» PROJEMİZ
23 Ağustos Pazar günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması’nda Beysukent Rotaract
Kulübü Başkanımız Oğuz Çam iyilik peşinde kulaç attı ve şuana kadar 1.551 TL fon
toplandı. Elde edilen gelir ile üniversite öğrencisi şehit çocuklarımıza burs sağlayacağız.
Kahraman bir babanın çocuğu olan gençlerimizin her zorluğu aşacaklarına ve çok başarılı
bir geleceğe sahip olacaklarına inancımız tam.

Sosyal medya hesaplarımızda yer alan link ile 7 Eylül tarihine kadar ülkemizin aydınlık
geleceği olan gençlerimize katkıda bulunabilirsiniz.
https://ipk.adimadim.org/kampanya/CC61542

HALET ÇAMBEL OKÇULUK TURNUVASI
5 EYLÜL 2020
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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.
Komite Başkanı
Rtn. Cemile Kılıç

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

SPİNA BİFİDA PROJEMİZ

Halet Çambel Okçuluk Turnuvası’ndan elde ettiğimiz gelir ile
Spina Bifida hastası ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Emre
kardeşimize akülü arabamyı 15 Eylül 2020’de hediye ettik.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIR
25 EYLÜL 2020
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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

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...

BURS KOMİTEMİZ
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..

BEYSUKENT ROTARACT KULÜBÜ
Beysukent Rotaract
Kulübü olarak 12 Eylül
2020 tarihinde İzmir
Agora Rotaract Kulübü
ve Foça Belediyesi
ortaklığında temiz ve
yaşanılabilir sahil ve
kamp alanları
mottosuyla başladığımız
projemizde 7 dostumuz
ve 1 Belediye çalışanı ile
beraber Eski Foça’da
bulunan Çanak Koyu’nu
el birliği ile temizledik.

2 saat süren çalışmanın sonunda 12 adet Jumbo boy çöp poşeti büyüklüğünde özellikle
maske ve cam şişe atıklarını toplayıp sahilimizi daha temiz ve denize girebilir bir alan
haline getirdik. Projemize verdikleri destek için Foça Belediyesine teşekkür ederiz.

BİR İYİLİK HİKAYESİ
İhtiyaç sahibi öğrenci
kardeşimize 25 Eylül
2020 tarihinde
bilgisayarımızı
hediye ettik.
Tekin bey Karataş köyü
ilkokulunda engelli
kadrosunda hizmetli
olarak görev yapıyor. 3
çocuğu var ve
eğitimlerine devam
edebilmeleri için
bilgisayara ihtiyaç
duyuyorlar. Oğlu
Kaan'ın ise yarın doğum
günü. Yeni yaşında onu
gülümsetebilirsek ne
mutlu bizlere...

13 EYLÜL DÜNYA SEPSİS GÜNÜ
Dünya Sepsis Günü
farkındalığı için 1
hafta boyunca
CEMPA Arçelik
mağazaları
ekranlarında
farkındalık videomuz
gösterilmiştir. Global
Sepsis Alliance
tarafından takdir
alan videomuz
İngilizce, Almanca ve
Fransızca dillerine
çevrilerek birçok
ülkede
yayınlanmıştır.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞTUK
20 EYLÜL 2020
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Spor İstanbul’un sosyal sorumluluk partneri
olarak İstanbul Yarı Maratonu’nda Ankara
Beysukent Rotary Kulübü olarak 30
katılımcımız ile koştuk. Şu ana kadar 19.549
TL bağış ile 10 şehit çocuğumuza burs fonu
oluşturduk. Kampanyamız 4 Ekim 2020
tarihine kadar devam edecektir.
Aylık burs bedeli 200 TL olup, 1 öğrencinin
9 ay boyunca verilen 1 yıllık burs bedeli
1.800 TL dir.

«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 4
Ekim 2020’de 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.

BİR NEFES BİN HAYAT
VENTİLATÖR CİHAZI TESLİM TÖRENİ
25 EYLÜL 2020
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2019-2020 döneminde
başarıyla tamamlanan
küresel bağış projesi ile
bildiğiniz üzere
bölgemiz tarihinde en
yüksek rakamlı
(285.000 USD)
projelerden birine imza
atıldı. 41 adet ventilatör
cihazı hastanelere
bağışlanıyor..

Kulübümüzün de 1 adet
katkısının olduğu
toplam 4 adet cihazı
Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi'ne
bağışladık. Ankara'da
yaşanan bu zor
günlerde çok faydalı
olacağına inandığımız
cihazların binlerce
hayata dokunacağını
biliyoruz. Bu güzel
projeye katkıları için
2019-2020 yönetim
kurulumuza ve sizlere
çok teşekkür ediyoruz.
Yine gururlandığımız
bir Rotary günü
yaşadık.

ROTARY AIRLINES BAĞIŞ GECESİ
10 EKİM 2020
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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.

ÜYELİK GELİŞTİRME

Dönemin başında 5 yeni dostumuz aramıza katıldılar. Rtn. Elif Özdemir Yılmazcan,
Rtn. Esil Önal, Rtn. Murat Külcü, Rtn. Necmettin Yeta, Rtn. Nurhayat Çakmak ve
değerli aileleriyle artık eskisinden daha güçlüyüz. Bu gece de aramıza katılan 9 yeni
üyemizle eskisinden daha güçlü olacağız.

Geleceğimiz
gençlerimiz için
eğitim olanakları
oluşturmaya, fırsat
eşitliği sağlamaya her
zaman devam
edeceğiz.

EĞİTİME DESTEK

Bu hafta içerisinde
Rtn. İsmet Taner
dostumuzun
katkılarıyla ihtiyaç
sahibi bir öğrencimizi
daha bilgisayarla
buluşturduk.

ÖZEL TEŞEKKÜR
Güldünya Ormanı projesi
Rotary 2430 Bölge
Federasyonu tarafından
Mersin’de oluşturulmaktadır.
Bu projeye yeni üyelerimiz
adına toplam 200 adet fidan
bağışlayarak katkı sağladık.
Bu dönem kulübümüz ilk özel
teşekkürü yapmış olduğumuz
bu anlamlı katkıdan dolayı
Dönem Guvernörümüz
Rtn. Serhan Antalyalı
tarafından almıştır.

