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021-2022 Rotary dönemine, “hizmetleri-
mizle hayatları değiştirelim” diyerek baş-
ladık. Rotary dünyasında hayatları
değiştirdiğimizi en hızlı gördüğümüz pro-
jemiz bana göre RYLA’ lardır. Rotary Ya-
rının Liderlerini Arıyor diye çevirdiğimiz
(Rotarian Youth Leadership Awards) bu

projeleri, son dönemde temalar üzerine özelleştir-
mekle daha da etkin kıldık. Konularında uzman-
laşmak üzere yola çıkan gençlerin ufuklarını
genişletmek, onlara çeşitlilik sunmak, işlerindeki
iletişim becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar ya-
ratmak bizlerin yaptığımız işlerden gurur duyma-
mızı sağlar. Bölgemizde yeni başlayan ve
ikincisini gerçekleştirdiğimiz, Deniz RYLA’larının
her ikisinde de bunları tamamen hissettik. 10 Ni-
san’da Sürdürülebilir Dünya ve Çevre Komitesi
altında Ege Denizi ve Marmara Denizi Komiteleri
işbirliği ve RYLA komitesi ile gerçekleştirilen
Deniz RYLA’larımız, Bursa’da Bademli ve Heykel
Rotary Kulüplerinin Bursa Üniversitesi Denizcilik
Fakültesinde başlattıkları ve iki ay boyunca

Yazan; /ule Kükrer
Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü Ba0kanı

zoom üzerinden sürdürülen Liderlik programları
ile başladı. Mavi Ege Denizi Rotary Kulübünün
STS Bodrum Okul gemisinde deniz üzerinde
programladığı RYLA ile bütünleşti ve gerçekten
amacına ulaştı.

Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaat Bölümünden
10 öğrencinin STS Bodrum Okul Gemisinin pasa-
rellalarından çıkarkenki halleriyle, denizle, rüz-
garla, yelkenlerle, gerçek denizcilerle ve
Rotaryanlarla buluştuktan sonraki değişimleri ger-
çekten fark edilebiliyordu.

Gl.D Gvr. Ayda Özeren, RYLA eğitmeni olarak,
Liderlik ve takım çalışmasını, iki gün boyunca
denizcilikte kaptanlık ve takım çalışmasıyla bire
bir örnekledi. Tekne üzerinde daha önce deniz ve
yelken deneyimi olmayan gençler, Türkiye’deki ilk
okul gemisinin tasarımcısı ve skipper’ı, Yücel Kö-
yağası’ndan denizcilik terimleri, klasik yelkenli ge-
miler ve rüzgar, yelken ilişkisine yönelik eğitimler
aldılar. Ege’nin mavi sularında 9-10 knot şidde-
tinde rüzgarı da bulunca “Yelkenler Fora!” komu-
tuyla iskotalara asıldılar ve havalanan yelkenlerle
Mavi Ege’ye “Merhaba” dediler. STS Bodrum
Okul Gemisinde yelekenler ve halatlarla tanıştık-
ları gibi aynı yatakhaneyi paylaşmayı, ortak ya-
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şamı, deniz kültürünü denizde yaşama koşul-
larını deneyimlediler.

Kendi mesleklerinden bir olan, Gemi İn-
şaat Mühendisi Tansel Ergün, gençlerle mes-
leki deneyimlerini ve bir Gemi İnşaat
mühendisinin yaşamında karşılaşabileceği
sürprizleri paylaştı, hayallerini yüksek tutma-
larını tavsiye eden Ergün, genç meslektaşla-
rına taze umutlar aşıladı.

Tim Şahin, Kuzey denizlerindeki yelken
maceralarını ve değişik coğrafyalardaki de-
nizciliği ve çeşitliliği anlattı. Barış Ersemiz ise
kendi denizcilik deneyiminde sınırları zorla-
maya etkin örnekler verdi ve Pandemi koşul-
larında İspanya’da nasıl mahsur kaldığını
aktararak, bir denizcinin hayatında değişen
koşullara uyum sağlamanın önemini aktardı.

Bir Rotaryan olarak, Ege Denizi Komite
Başkanı ve Mavi Ege Denizi Kulübü Başkanı
olarak Rotary şemsiyesi altında iki komite ve
3 Rotary Kulübü, Bursa Üniversitesi Denizci-
lik Fakültesi ve Bodrum Belediyesi ortaklı-
ğında gerçekleştirilen bu proje tam bir güç
birliği ve ortak işbirliği projesiydi. Biz gençlere
Takım Çalışması Sanatını aktarırken aslında
Rotary ailesi olarak da sanat gibi bir takım
çalışmasına model olduk. Deniz RYLA’laları-
nın veya özel temalarla (Çevre, toprak ana,
yada sanat gibi) çeşitlendirilmiş RYLA’ laların
çoğalmasının daha etkin ve etkili olduğunu

ve bizi hedefimize ulaştırdığını bizzat dene-
yimledim. Biz yeni kurulmuş bir Rotary Kulü-
büyüz, Çevre Komitesinde doğduk, 4-7
Kasım’da Marmaris Kulübü ve Komite olarak
gerçekleştirdiğimiz ilk Deniz RYLA’ mızdan
sonra ben hemen 4 üye kazandım ve o, arka-
daşlarımla kulübümü kurdum, kendileri Ege
Denizi Rotary Kulübünün en genç kurucu
üyeleri ve Rotary’nin de geleceği oldular.
Cevat Şakir’in bilinen deyişi şöyledir;
“Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin,
Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin
Senden öncekiler de böyleydiler
Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler...”

Aynısını Rotary’de RYLA projeleri için de
söyleyebiliriz. Hiçbir RYLA katılımcısının
RYLA’ya geldiği gibi gittiğini görmeyiz, ve Ro-
tary olarak onlarda iz bırakırız. Bursa Üniversi-
tesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri de STS
Bodrum Okul gemisinin paserellalarından
inerken aynı öğrenciler değillerdi, yaşamları
boyunca unutamayacakları anlar yaşamışlar
artık denizin tuzu nefeslerine karışmış, gözleri
başka türlü ışıldıyordu.

Sadece onların değil bizim de yüreğimize
deniz suyu serpilmişti, çünkü bir avuç gence
çevre bilincini, deniz dostu olmayı, doğaya
karşı değil doğayla beraber yaşamanın sırla-
rını vermekten dolayı huzurluyduk.

DENİZ RYLA
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