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24 Ekim Çocuk Felci Farkındalık Günü’nde 107 Motorsiklet ile «Çocuk

Felcine Son» korteji düzenlendi. U.R. 2430 Bölge Guvernörü Serhan

Antalyalı’nın da katılımıyla Beysupark’ta hep birlikte daha güçlü

olduğumuzu bir kez daha gördük.

«142. RYLA 
Gençler için Liderlik 
Eğitim Semineri…
21-22 Kasım’da Buluşuyoruz…
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Sevgili Beysukent Rotary Ailemiz;

12 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz 3. kulüp
asamblemizde şuana kadar gerçekleştirdiğimiz
proje ve etkinliklerin üzerinden geçtik. Dönem
içerisinde hedeflediğimiz diğer projelerle ilgili de
komite başkanlarımız bizleri bilgilendirdiler.

19 Ekim’de Guvernör ziyaretimiz gerçekleşti.
Aynı zamanda 2. kuruluş yılımızı kutladığımız
bu özel gecede 9 dostumuz daha ailemize
katılarak gücümüze güç kattılar. Katılım
gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

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

2020-2021 Dönem Başkanı

24 Ekim “Çocuk Felcine Son” etkinlikleri kapsamında biz de birbirinden kıymetli projelerle
dikkat çekmeye çalıştık. Ankara’da bulunan 31 Arabica Coffee şubesinde “Çocuk felcine
son” tasarımlı bardaklarımızla sunum yapıldı. 10.000 kişiye doğrudan ulaşarak
farkındalık yaratmaya çalıştık.

Düzenlediğimiz motosiklet korteji ile 107 motosiklet sürücüsü ile Beysupark AVM’de
buluştuk. Rotary tanıtımı ve farkındalık için çok etkili olan bu projemiz Hürriyet
gazetesinde haber değeri buldu.

Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet etkinlikleri kapsamında Ankara Bahçelievler, Beysukent,
Emek ve Gazi Rotary Kulüpleri olarak zoom üzerinden “Cumhuriyetin İlanı ve Atatürk’’
konu başlığı ile toplantımızı gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Maratonu sanal koşusunda 43 koşucumuzla iyilik pesinde
koşarak hedeflediğimiz kilometreleri tamamladık. Şuana kadar 168 bağışçımızın
katkılarıyla 34.331 TL bağış topladık. Koşucularımıza, bağışçılarımıza ve tüm iyi
insanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Komite Başkanımız Levent Çolak’a da her
zaman olduğu gibi özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim.

Bildiğiniz gibi İzmir depreminde yuvaları yıkılan ailelerin çocukları eğitimlerinden uzak
kalmasınlar diye organize ettiğimiz bu koşuda tablet dağıtımı için İzmir programımızı
Gezi Komite Başkanımız Yağmur Geygel organize ediyor. Detayları bugün sizlerle
paylaşmış olacağız.

21-22 Kasım tarihlerinde online olarak düzenleyeceğimiz RYLA (Rotary Yarının
Liderlerini Arıyor) sayılı günler kaldı. Birbirinden değerli konuşmacı konuklarımızla
“Sınırlarını aş” temalı RYLA’mıza katılımlarınızı bekliyoruz. 39 öğrencimiz bir ilki
yaşayacaklar. Ryla Komite başkanımız Rtn. Ceren Kahveci ve Gençlik Hizmetleri Komite
Başkanımız Rtn. Altay Baysal’a emekleri için peşinen teşekkür ediyorum.

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: 59

Dönem Toplantı No: 11

BÜLTEN KOMİTESİ

GDB. Ahmet Erhan Tanyeri

Ceren Kahveci

«Bu yayındaki reklam gelirleri ile       
5 üniversite öğrencimize bir yıllık 

burs verilmektedir»
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GUVERNÖR ZİYARETİ
19 EKİM 2020



Pandeminin getirdiği her türlü olumsuz koşula rağmen,
hizmetlerde dur durak bilmeden yoğun emek veren, birçok
faaliyeti gerçekleştiren kulübümüz çok önemli bir geceyi daha
geride bıraktı.

Kulübümüzün ikinci kuruluş yılını da aynı gecede kutlama
fırsatı bulurken, birçok değerli konuğa evsahipliği yapma
şansını yakaladık. Ankara Swiss Hotel’de gerçekleşen gecede
100’ü aşkın misafir pandeminin olumsuz şartlarına son derece
dikkatli bir şekilde önlem almış vaziyette bir arada bulundu.

Değerli Guvernörümüz ve eşinin bu anlamlı ziyaretlerinin
anısına Rotary Vakfı Çocuk Felci Fonuna kulübümüz
tarafından yapılan bağışın temsili takdimi gerçekleştirildi.
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YENİ ÜYE ALIMI
19 EKİM 2020



65 üyeyle beraber dev bir aile olan Beysukent Rotary
Kulübü bu özel gecede 9 yeni üyeyi bu aileye kattı.

Ses Sanatçısı ve Avukat; Deniz Çetin,
Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Yönetici; Dilara Tuğcu
Avukat; Esra Çankaya
Ticaret Uzmanı; Hüseyin Kutlu Köycü
Çocuk Gelişim Uzmanı; Nurşin Polat
İngilizce Öğretmeni; Pelin Zeynep Gürel
Yönetici ve Firma Ortağı; Samet Alper Öztürk
Avukat ve Danışman; Şeyma Gözde Tokyay
Satış Yöneticisi; Tunç Bayhan

Değerli üyelerimize rozetlerini dönem guvernörümüz,
bölge görevlilerimiz ve geçmiş dönem başkanlarımız
misafirlerin huzurunda takdim ettiler.

Yön
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ÇOCUK FELCİNE SON FARKINDALIK GÜNÜ
24 EKİM 2020





Ankara Beysukent ve Antalya Falez Rotary Kulüpleri olarak 107 Motosiklet ile “Çocuk 
Felcine Son – End Polio” korteji düzenledik. Buluşma noktamızın Beysupark AVM 
olduğu etkinliğimizin ortakları olan;

Harley Davidson Ankara
Türkchopper MK Ankara
Motosiklet Derneği
Seymen Choppers Türkiye
Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği
Rüzgar Mehmet Motosiklet Kulübü’ne

bu önemli günde sunduğu değerli katkıları için teşekkür ederiz. 

Komite Başkanı: Rtn. Açelya Kaya
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ANITKABİR ZİYARETİMİZ
07 KASIM 2020
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İYİLİK PEŞİNDE KOŞUYORUZ
08 KASIM 2020



Eylül ayında İstanbul Yarı Maratonu’nda sanal
koşumuzu 31 koşucumuz ve 117 bağışçımız ile
tamamlayarak 19.649 TL bağış toplamıştık.
Topladığımız bağışlar ile 10 şehit çocuğumuzun ve 1
engelli gencimizin eğitimlerine katkı sağladık.

8 Kasım 2020 tarihinde düzenlediğimiz “Çocuklar
Eğitimden Uzak Kalmasın” temalı, İzmir depreminde
evsiz kalan 250 ihtiyaç sahibi gencimizi tabletleri ile
buluşturmak için “N Kolay İstanbul Maratonu Sanal
Koşuları’nda” 43 koşucumuz ile tekrar koştuk.

162 bağışçımızın katkıları ile 33.111 TL bağış
toplanmıştır. 23 Kasım 2020 tarihine kadar
kampanyamız devam etmektedir.

Bağışlarınız için Adım Adım resmi web sayfasından 43
koşumuzdan birini seçerek kredi kartı ya da havale ile
bağış yapabilirsiniz. Ayrıca Turkcell hatlarından Tablet
yazarak 2424’e SMS gönderip kampanyamız için 20 TL
bağışta bulunabilirsiniz.

Komite Başkanı: GDB Rtn. Levent Çolak



MUTLU HABERLER

Kanal B televizyon kanalında Günce Yaşamın İçinde programında 6 Kasım tarihinde
Dönem Başkanımız Rtn. Faruk Mustafa Güler ve proje komite başkanımız GDB Rtn.
Levent Çolak “Çocuklar Eğitimden Uzak Kalmasın” ve “GİKA” projelerimizin detaylarını
kamuoyu ile paylaşmıştır.

26 Ekim tarihinde online
gerçekleşen Mor Buluşma’da 2018-
2019 döneminde
gerçekleştirdiğimiz projelerimizden
dolayı Rotary Dünya Başkanı
tarafından kulübümüze verilmesi
uygun görülen Platin Rotary
Takdirnamesi teslim edilmiştir.

Kurucu Başkanımız Rtn. Gizem
Alıçlı Baştaş’ın gıyabında takdim
edilen bu değerli ödül için tüm
kulübümüzü kutluyoruz.





GDB. Gizem BAŞTAŞ
22



«2003 yılında bambaşka bir dünyaya adım attım…»

Kendinizi bize nasıl anlatırsınız?

14. Ekim 1978 yılında Ankara'da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 yılında Özel Arı Fen
Lisesinden mezun olduktan sonra, Rotary Öğrenci Değişimi programı ile Amerika Birleşik
Devletleri’ne gittim. 1997 Yılında Rochester Institute of Technology Üniversitesinde,
Makine Mühendisliği okumaya başlayıp, 1999 yılında Matbaa Sistem İşletmesi bölümüne
geçmiş, 2001 yılında mezun oldum.

Çalışma hayatıma ABD'de öğrenci değişim programı ile gittiği zaman gönüllü olarak
başlayıp, üniversite yaşamım boyunca da devam ettim. 2000 yılında A.B.D. seçimleri
sürecinde Washington D.C.’de seçim kampanya firmasında basılı yayınlardan sorumlu
Üretim Müdürlüğü yapıp, 2001 yılında bir matbaa firmasında Satış Uzmanı olarak çalıştım.
11 Eylül olayları sonrası 2002 Yılında Türkiye’ye dönerek, aile firmamız olan Sanem
Matbaacılıkta, sırasıyla, Üretim, Dış Ticaret; Kalite Sistemi; Pazarlama ve İş Geliştirme
departmanlarında çalıştım ve, şu anda da Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir..
Amerika’dan Türkiye’ye dönüşümden sonra kendimi hem mesleki, hem de kişisel gelişim
alanlarında geliştirmek için, farklı meslek ve sivil toplum kuruluşlarında, aktif görevler
aldım, Uluslararası JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneğinin uluslararası sertifikalı
eğitmenliğini yaptım. Rotary'nin dışında hala Angiad, Tobb Kadın Girişimciler Kurulu ve
JCI senatosuna devam etmekteyim.



2003 yılında kişisel, duygusal, ruhsal
gelişim ve şifa alanlarına ilgi duymaya
başlayarak apayrı bir dünyaya adım
attım. Aktif olarak Nefes Koçluğu, Farklı
Enerji Şifa Sistemlerinin Uygulayıcısı/
Eğitmenliğini ve Kuantum Alan, Bireysel
Farkındalık ve Dönüşüm ve CORE
Biofeedback Danışmanlığı yapmaktayım.
Rtn Abdurrahman Baştaş’la evliyim,
Alara ve Arya adında dünya tatlısı 2
kızım, Zilli ve Sushi adında da 2 kedimiz,
Lady adında bir kopeğimiz var.

Ailenizi tanıyabilir miyiz?

Abdurrahman'la 17 Kasımda 14 yılımızı
tamamlayacağımız keyifli mutlu bir
evliliğimiz var. kendisi kimyagerdir. En
büyük hobisi teknoloji, yemek yapmak-
yemek ve arılardır. Ambalaj ve matbaa
sektöründe olan aile firmamızda genel
koordinatörlük yapmaktadır. kendisi GDB
ve Ankara Kızılay Rotary Kulübü üyesidir.
Büyük kızımız Alara 19 Ağustos 2011 de
dünyaya gelerek hayatımıza renk, can kattı.
Şu anda Ankara Ted Kolejinde 4. sınıfta
okumakta ve en büyük hobisi lego yapmak,
resim yapmak, kitap okumak ve lego
yapmaktır. Küçük kızımız Arya 7 Kasım
2014de dünyaya gelerek yaşamamıza
gökkuşağın tüm renklerini kattı. Oda Ankara
Ted Kolejinde 1. sınıfta okumakta ve en çok
evcilik oynamayı, hamurla oynamayı, resim
yapmayı ve dans etmeyi seviyor. Ailemizin
diğer üyeleri Zilli 16,5 yaşında iran-tekir
kırması, Sushi ise 3 yaşında gri Scotish
Foldtur.

Rotary özgeçmişiniz?

Ben Rotaryen bir ailede doğdum. babam
1977 yılında Rotary'ye girmiş.
Çocukluğum gençliğim Ankara Rotary
Kulübü ailesinin, kültürünün içinde geçti.
1997de uzun dönem öğrenci programını
tamamlayıp Rotex oldum. Yurt dışından
döndükten sonra 1,5 sene Kavaklıdere
Rotaract’a aday üye olarak gittim.2016
yılında eşimin Ankara Metropolitan
Kulübüne girmesiyle tekrar Rotary ile
yollarımız kesişti. 2016 Nisan ayında
benim için çok değerli ve gönül bağım
olan Rotary Uzun Dönem öğrenci
değişim komitesinde ülke sorumlusu
görevini aldım. Komitedeki aktif
görevime devam edebilmem için, o
dönemki bölge kararına göre üye olmam
gerekiyordu ve bende 2016 kasımında
Ankara Tandoğan Kulübüne üye olarak
katıldım. 2017-18 döneminde kulüp
sekreterli yapma şansım oldu. 2018
Temmuz ayında Ankara Beysukent
Kulübümüzün kuruluş çalışmalarında yer
alarak 2018 Ağustosta kulübümüzün
kurucu başkanlığını yapma onuruna
ulaştım. Halen Uzun Dönem Gençlik
komitesinde yer almakta ve 2023 yılına
kadarda uzun dönem komite başkanlığı
görevinde bulunacağım.



İş yaşamınızda unutamadığınız 
yaşam dersi niteliğinde bir öykünüz 
var mı?

İş yaşamımdaki en unutulmaz ve benim için
ders olan anım, 2005 yılında Almanya'da
fuardaydık ve rakip firmamız standımıza
gelen kişileri koridorda çevirip teklif
vermeye çalışıyordu. Hem bir Türkün Türk'e
yaptığına hem de benim etik anlayışıma çok
ters bir hareket olduğundan ben inanılmaz
öfkelendim. 6. müşteriyi çevirdikten sonra
standta babama bu durumun ne kadar
uygunsuz olduğunu ve bu firma sahibiyle
konuşacağımı söyledim. Bana sakin ol,
kimse kimsenin kısmetini yiyemez, bu iş
restaurant kapısındaki gibi müşteri
tavlamakla olmaz dedi. Hayatım boyunca
unutmayacağım, ve düsturum olan cümleyi
söyledi. "kapalı çarşıda bir sürü kuyumcu
vardır. Müşteriler çoğuna bakar ve bir
tanesinden alışveriş yapar. Kimse kimsenin
kısmetine mani olamaz" o günden beri ne
zaman rekabet konusunda tedirgin olsam,
bu cümle aklıma gelir.

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

Rotary'de en unutamadığım anım, bir firma
sahibi ile 3 fuar boyunca konuşup bir
sonuca varamıyorduk. 4. fuarda standa
geldiğinde babamın yakasında Rotary
rozetini görüp sizde mi rotaryensiniz,
rotaryenseniz hizmet gönüllüsünüz, size
güvenebilirim, diyerek, 3 senedir
sonuçlandıramadığımız iş bağlantısını
sonuçlandırdık. bir rozetin bu kadar büyük
anlam taşıdığını o gün anladım.

Sizin için Rotary'de olmazsa olmaz 
nedir?

Bence Rotary'deki en olmazsa olmaz şey,
Rotary'nin bir aile olmasıdır. İyi günde de
kötü günde de rotaryen dostların hep omuz
omuza olabilmeleri ve insana
dokunabilmeleridir. Yaptıkları projelerde
kendilerinden önce başkalarını ön plana
koyabilmeleridir.

Rotaryen olmak insana ne katar?

Rotaryen olmak insanlara erdem katar. Bir
birey olmakla beraber biz olmayı yaşayarak
öğrenir insan. Hayat boyu devam eden
dostluklar arkadaşlıklar edinir. Projelerde
ve kulüpte görev alarak liderlik ve takım
çalışmasının bir parçası olmayı öğreniriz.



Örnek bir Rotaryen nasıl olunur?

Dörtlü özdenetimi kendine düstur edinip, hayatını buna göre yaşayan, vicdanının sesini
dinleyerek ve kendi konfor alanından çıkabilerek, başkalarına karşılıksız dokunabilinerek
örnek bir Rotaryen olunur.

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

Rotaract ve/veya Rotary şemsiyesi altına girmek gençlerimizi hayata 3 adım önde başlatır.
Kendinden başkalarını düşünebilme yetisi, vicdanının sesini dinleyebilmek, gerektiğinde
arı gibi çalışıp, gerektiğine liderlik edebilmek Rotaractların yaşayarak öğrendikleri
yetkinliklerdir. Rotaract ve Rotary sayesinde dünyanın her yerine kolaylıkla ulaşılabilirler
ve gittikleri yerde onlar için bir kapı vardır.





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.



BEYSUKENT ROTARACT KULÜBÜ
Güzel İzmir’imizin yaralarını sarmasında bize düşen her göreve hazırdık. “İZMİR İÇİN
BİRLİK OLALIM!” Sloganıyla 1 Kasım Pazar günü Afet Bölgesi için bağış kampanyamızı
başlattık. Rotaryenlerimiz, Rotaractörlerimiz, ailelerimiz ve tüm sevdiklerimiz bu
kampanyada bizlere destek oldular. Şeffaf bir şekilde ilerlettiğimiz bağış kampanyamızda
toplanan tüm bağışlar 4 Kasım Çarşamba günü İhtiyaç listeleri dahilinde destek kolilerimiz
hazırlandı. 2020-21 Dönem Başkanımız Oğuz Çam’ın memleketi Bursa’dan duyarlı bir çok
ensaf ve işverenler Beysukent Ailesinin yardım kampanyasına destek amaçlı depremzedeler
için binlerce maske ve erzak kolisi bağışında bulundular. Destek Kolilerimiz 5 Kasım
Perşembe günü Bursa’dan Oğuz Başkanımız’la birlikte yola çıktılar. Geçmiş Dönem
Başkanımız Melis Naz Bilal ve Dönem Başkanımız Oğuz Çam İzmir’de bağışların doğru
ellere teslim edilmesi için biraradaydılar. Afet bölgesindeki gerekli ünitelere ayrı ayrı
teslimler yapıldı. Rotary Yaşam Alanını ziyaret ettiler ve GDB Melis Naz Bilal 3 gün gönüllü
olarak Rotary Yaşam Alanında 2440. Bölge’ye destek oldu. Bağış yapan her kalbe
teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Başkanlarımıza tüm emekleri için teşekkür ediyoruz. İyi ki
Beysukentliyiz!

Rtc. Oğuz Çam 
Beysukent Rotaract Kulübü Başkanı



EĞİTİMDEN UZAK KALMA

Bağışlarınız için Adım Adım resmi web sayfasından 43 koşumuzdan birini seçerek kredi
kartı ya da havale ile bağış yapabilirsiniz. Ayrıca Turkcell hatlarından Tablet yazarak
2424’e SMS gönderip kampanyamız için 20 TL bağışta bulunabilirsiniz. 8 Kasım 2020
tarihinde düzenlediğimiz “Çocuklar Eğitimden Uzak Kalmasın” temalı, İzmir depreminde
evsiz kalan 250 ihtiyaç sahibi gencimizi tabletleri ile buluşturmak için “N Kolay İstanbul
Maratonu Sanal Koşuları’nda” 43 koşucumuz ile tekrar koştuk.





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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