
Bütün çabamız eğitim ve ilham için... 

Yelkensiz, motorsuz, suni oksijensiz – sadece insan kas gücüyle!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Seattle kentinde oturan Erden Eruç, dünyanın etrafını 
kendi kas gücüyle dolanmak fikri üzerine kurulmuş Altı Zirve Projesine devam ediyor.  
Kas gücüyle devr-i alem gerçekleşirken, Erden yolunun üzerindeki altı ayrı kıtanın 
herbirindeki en yüksek zirveye de tırmanacak.  Zirveleri beraber kaya tırmanırken 
kaybettiği arkadaşı Göran Kropp’a adıyor.  Göran, 1996’da İsveç’ten Nepal’e 
bisikletiyle gidip Everest’e solo tırmanışıyla tanınırdı. 

Bu yolculuk sırasında öncelikli amaç yolculuktan edinilen tecrübelere dayanarak, ilk 
ve ortaokul öğrencilerine dünyayı tanıtmak ve onların ufkunu açmak olacak.  Bunu 
başarabilmek için öncelikle yolculuğun gerçekleşmesi şart.  Erden Seattle’da kendi 
kurduğu Around-n-Over adlı kar amacı gütmeyen kuruluşa maddi kaynak yaratmak, 
sponsorluklar bulmak, bağışları teşvik etmek ve ortak çalışmalar yapabilecek 
kurumları belirlemek için ek bir çaba gösteriyor. 

Around-n-Over yolculuğun derslerini dünyanın dört bir tarafındaki öğrencilerle 
paylaşıp, onları maceranın öyküleriyle cezbederken, onlara kendi hayallerinin 
peşinden koşmayı, önlerindeki engelleri aşabilecek azmi göstermelerini, hayatlarının 
her aşamasında hedefleri olması gerektiğini anlatacak.  Sağlıklı bir yaşam tarzını 
benimsemelerini, spor yapmalarını ve sigara içmemelerini telkin edecek.  Bu değerli 
hedeflerin yanında, öğrenciler projeden coğrafya, diğer kültürler ve fen bilimleri gibi 
konularda bilgiler edinecekler.

Yolunun üzerindeki gelişmekte olan toplumların eğitim çabalarına katkıda bulunmak 
isteyen Erden, diğer kar amacı gütmeyen kurumlarla işbirliği yaparak kaynakları o 
toplumlara getirmeye çalışacak.  Türkiye’de Türklerden gelen bağışlarla yardım ettiği 
İLKYAR Vakfının yanında Erden, Tanzanya’nın Arusha kasabası yakınlarında bulunan 
Mateves ortaokulundaki sınıf sayısının artırılması için yabancılardan bağış topluyor.   

Yardımınıza ihtiyacımız var: 

Lütfen tanıtımımıza yardım ediniz.  Ulaşmamız gereken izleyici kitlesi şöyle: 
 Sınıflardan yolculuğu izleyerek etkilenecek ve zaten amacımızın özellikle bir 

parçası olan öğrenciler, onlara mesajımızı taşıyacak öğretmenler, 
 Şirket ve kurumların yönetim kurullarında, sponsorluk ve ortak çalışmalar 

konusunda karar alabilecek konumda olan kişiler, 
 Kendi oturma odalarından bu yolculuğu izleyecek, medya ve internet aracılığı 

ile ulaşacağımız öğrencilerin aileleri, dünyada bir ilk olarak böyle bir yolculuğu 
gururla izlemesini istediğimiz Türkiye genelindeki halk ve bağış yapabilecek 
diğer kişiler. 

Projelerimizi büyük bir itina ve sorumluluk duygusu içinde tamamlama azmindeyiz.
Daha fazla bilgi edinmek için http://www.KaslaGit.com adresindeki internet sitemize
uğrayınız, info@around-n-over.org adresinden ekibimize elektronik postayla ulaşmak 
mümkündür.




