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TRAFİK
dosyası

Editörün Mesajı
Rotavizyon dergimizin yeni sayısından herkese merhaba;

her sayıda farklı bir konsept üzerinden giderek, konu ile ilgili içerikler 

sunacağımızdan daha önce bahsetmiştim.

Bu sayımızda dönemin en çok proje üretilmesi beklenen konusu olan 

trafiği ele aldık.

Yaratıcı projeler bulma yöntemleri, defansif sürüş teknikleri, 

logo yarışması briefi ve sayfa temalarında kullanılan 

trafik işaretleri ile bu ay da dergimizi beğeninize sunuyoruz.

Yeni sayılar için içerik oluşturmak isteyen 

tüm Rotaractörleri dergimize bekliyoruz.

Keyifli okumalar...

İrem Sunalbursalıoğlu
U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği 

Rotavizyon ve Sosyal Medya Editörü, 15-16
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Nasıl Yaratıcı Proje Yaparız?

O an aklınıza harika bir fikir gelmiş olabilir ya da sokakta karşılaştığınız eski bir dostunuzun kurduğu bir cümle size ilham 

verebilir. Daha sonra neydi o diye düşünmek yerine, anında not alarak hem uçuşan fikirleri yakalamış hem de geliştirilmek 

üzere bir yerlere koymuş olacaksınız. Söz uçar, yazı kalır diye boşuna dememişler.

Proje yapmak istediğiniz konuyu belirleyin. Örneğin; Trafik... Akabinde trafik denilince aklınıza gelen kelimelerin listesini 

yapmaya başlayın. Korna, trafik polisi, asfalt. (Aklınıza gelen tüm kelimeleri yazın. Bu çok saçma “kesinlikle” demeyin. 

Akabinde ilk turda yazdığınız kelimeler üzerinden konu ile alakasız kelimeler türetmeye devam edin. Örneğin; KORNA. 

Aklınıza gürültüyü getirebilir. Gürültüden, kirlilik kelimesini türetebilir ve sonrasında “Trafikte gereksiz korno çalımı” fikri 

üzerinden bir proje yaratabilirsiniz.

Proje düşünürken, aynı meslek ve yaşam tarzlarına sahip kişilerle değil, farklı bakış açılarına, mesleklere, kültür ve yaşlara 

sahip kişilerle bir araya gelerek ufkunuzu açabilirsiniz. Kulüp olarak proje geliştirmenin değeri paha biçilemez!

Planlı olmak tabii ki güzeldir. Fakat kendinizi sınırlandırmadan, özgürce hareket edip, risk alarak bambaşka bir noktaya ulaşıp, 

hareket edebilirsiniz. Müzik dinlemek, mantra boyamak gibi dikkat toparlayıcı aynı zamanda beyni özgürleştiren aktivitelere 

de başvurabilirsiniz.
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Trafik Temalı Logo Yarışması
Değerli Guvernörümüz Reha AKIN’ın bu yılki hedefleri arasında şüphesiz en çok bilinen ve üzerine 

projeler yapılması planlanan konusu 

Farkındalığın önce kendi aramızda oluşması ve kulüplerin konuya ilgisinin artması amaçlanarak 

düzenlenen “Logo Yarışması”  tüm Rotary, Rotaract ve İnteract Kulüplerinin katılımına açıktır.

Yarışma için verilen brief;

2015-2016 dönemimizde kullanmak üzere dönemimizi anlatacak , 
ş ğimiz , 

ş ğimiz ve 
ş ğ

ş ş

ğına asılmak üzere “patch”

ğ ş

ğ
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Defansif Sürüş Teknikleri

Güvenli (Defansif ) Sürüş, sürücünün sürüşün her anında aracına tam olarak hakim olması,

araç dışından gelen uyarıcılara seri şekilde cevap verebilmesi, 

aracını doğru yerde ve doğru pozisyonda kullanması, olması gerektiği sürede 

intikalini en güvenli şekilde tamamlaması, aracını ve aracının limitlerini tam olarak tanımasıdır.

Ülkemizde trafik kazaları insan hayatını tehdit eden en büyük faktördür ve trafik kazalarının %95’inin nedeni 

sürücü bilgi ve beceri eksikliğidir. 

Bu eksiklik ise, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yada eğitmenlerden alınabilen sürüş eğitimleri ile tamamlanabilir.

Güvenli sürüşün temeli, sürücünün kendini eğitmesi, dikkat ve konsantrasyonunun eksiksiz olması, kendi aracı dışında 

diğer etkenlere hakim olması ve diğer sürücülerin aynı eğitime ve dikkate sahip olmadığını düşünerek hareket etmesine dayalıdır. 

Güvenli sürüş eğitimlerinde her zaman söylediğimiz en önemli nokta, 

aracınıza hakim olmanın ilk kuralı, sürüş pozisyonunuz ve direksiyon tutuşunuzdur. 

Kısıtlı bir görüş açısına sahip olmak, rahatsız bir oturuş veya direksiyon hakimiyetini oluşturmamak, 

trafikte her zaman hem sizin hem de diğer araç ve yayalar için tehlike teşkil etmektedir. 

Öncelikle bu kurala değinmek istiyorum.

 Efe Ersoy-Bostanlı Rotaract Kulübü
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Defansif Sürüş Teknikleri

Sürüş Pozisyonu; Bir aracı iyi kontrol etmekte ve güvenli bir şekilde kullanmakta doğru sürüş pozisyonu en önemli noktadır.

Virajlarda dengenizi kaybetmemeniz için her zaman sırtınızın koltuğa yapışık olması gerekir. 

Direksiyona son derece dik ve çok rahat kumanda edebilecek şekilde oturmak güvenli sürüşün en önemli adımlarından biridir. 

Bacaklar debriyaja tam basıldığında ayak hafif kırık olmalıdır, ayrıca direksiyonu çevirme esnasında kollar dizlere değmemelidir.

Kollar; koltuğa oturulup sırt tam dayalı iken direksiyonun üst kenarına uzatıldığında bilekler direksiyonun üst kısmına gelmelidir. 

Doğru sürüş pozisyonu, arac içinde tüm görüş açınıza hakim olmanızı, 

ani durumlarda rahat bir refleks sergilemenizive hakimiyetinzi kaybetmemenizi sağlayacaktır.

ştan içe doğru tutulur ve baş
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Defansif Sürüş Teknikleri

Gelelim sürüş esnasında karşılaşabileceğiniz risklere ve almanız gereken önlemlere…

Sürat felakettir gibi bir klişe ile başlamayacağım sözlerime, ancak sürati felakete dönüştüren faktörlere bakmak gerekiyor. 

Güvenli sürüş, kullanmakta olduğunuz otomobilin gerekli bakımlarının eksiksik ve 

zamanında yapılmış olması ile doğrudan alakalıdır. 

Fren disk ve balatalarınız, hortumlarınız eskimiş ve yıpranmışsa, lastik dişleriniz aşınmış ve 

lastikleriniz doğru miktarda basınçlı havaya sahip değilse, direksiyon milinizde boşluk var ve 

otomobiliniz direktiflerinize geç cevap veriyorsa, güvenli sürüşün önemli gereksinimlerini yerine getirmiyorsunuz demektir. 

Bu sebeple öncelikle, yaz ve kış ayları için uygun lastik seçimi ve doğru lastik basıncı kullanımı, 

otomobil periyodik bakımlarının aksatılmaması ve yıpranan parçaların değiştirilmesi gibi konulara dikkat edilmesi gerekiyor.
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Teknik açıdan birkaç uyarı ve tavsiye vermek istiyorum. 

Hızınızı viraja girmeden azaltın ve yolun gerçek şartlarına göre ayarlayın. 

Asfaltın durumu, stabilitesi, ıslaklık veya kuruluğu, otomobilinizin viraj kabiliyetini etklieyecek en önemli faktörlerdir. 

Virajlar, dönüldüğü yöndeki lastiklerinizde ağırlığı ve dolayısıyla yol tutuşunuzu azaltır. 

Viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmak tekerlerin yol ile temasını daha da azaltır ve 

kayma hareketini çok kolaylaştırır. 

Unutmayın Viraj dengeli gaz ile dönülmeli ve çıkış noktasında hızlanmalıdır.

Her hızda fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenin ve diğer araçlarla yakın hızlarda seyredin. 

Öndeki araçla aranızda her zaman yeterli emniyet mesafesini bırakırsanız, hızlanma ve frenajda daha az risk taşırsınız. 

Aracınızı kullanırken sadece yola konsantre olun ve yüksek hızlarda ani manevralardan kaçının.

Otomobil kullanırken en önemli faktör, konsantrasyondur. 

Asla ama asla alkollü araba kullanmayın. 

Uykusuzluk, alkol, uyuşturucu, ilaçlar, cep telefonu, araç içine koyulan nesneler, radyo-teyp sizin dikkatinizin dağılmasına sebep olur. 

En ufak bir konsantrasyon bozukluğu çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. 

Otomobillerde olası bir kazada araçtan fırlamayı veya ölümcül bir yaralanmayı önleyen en önemli güvenlik faktörlerinden 

biri de emniyet kemeridir. 

Emniyet kemeri yalnız sürücüler için değil tüm yolcular tarafından köşedeki bakkala gidilse dahi takılmalıdır.

Tüm rotaractör dostlarıma güvenli ve kazasız sürüşler dilerim…

Rtc.Efe ERSOY

İleri ve Defansif Sürüş Eğitmeni
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“Bilmeyen kalmamıştır ki: Ulusumuz, egemenliğini eline aldığı gün, en karanlık yoksulluğun, en derin uçurumun kıyısında idi. 

Bütün güçleri yıpranmış, bütün savunma araçları elinden alınmış, kutsal varlıkları saldırıya uğramış, pek acıklı bir durumda idi. 

Bütün bunları hiçe sayarak  ve kurtarmaya karar verdi. 

Bu kararını başarıya ulaştırabilmek için kendine bir toplu davranış, bir belirli erek seçmesi gerekiyordu. 

Ulusun bütün varlığı ile, bütün inancıyla, canını dişine takarak o yolda yürümesi ve er geç ya ulaşması gerekti. 

İşte baylar o erek bu yerdi, burasıydı. Umulan ve istenen başarı, işte burada kazanılan zaferdi.”
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KOORDİNATÖRLÜKLERE BAĞLI TAKIMLAR
Koordinatörlere bağlı takımlar belli oldu. Başvurular için öncelikle tüm Rotaractörlere ve kulüplerine teşekkür ediyoruz.

Seçilen arkadaşlarımıza da görevlerinde başarılar diliyoruz.
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Ozan Karaca- 

Efes Rotaract Kulübü

Sevgi mestci - İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

Esin Beyaz- 

Ege Rotaract Kulübü

Gizem Aykut - 

Bostanlı Rotaract Kulübü

Melek Melis Köroğlu- 

Alsancak Rotaract Kulübü

Aytuğ Topçu- 

Güzelyalı Rotaract Kulübü
Kuzey Sorumlusu:

Sinem Savran- 

Osmangazi Rotaract Kulübü

Güney Sorumlusu:

Mert Bodur- 

Denizli Rotaract Kulübü

Demet Okyar - Ege Rotaract Kulübü Hande Gündel - Efes Rotaract Kulübü Mert Alp - Bursa Rotaract Kulübü  Berfin Genç - Balçova Rotaract Kulübü

İbrahim Gürkan Gül - Denizli Rotaract Kulübü Beril Tuaç - Alsancak Rotaract Kulübü

Selin Kamaş - Çekirge Rotaract Kulübü Cem Yılmaz - Bornova Rotaract Kulübü Melike Açıkeller: İzmir Rotaract Kulübü



Tiyatro Hobi Grubu Ayşe Vatansever  Efes Rotaract Kulübü

Pilates Hobi Grubu İpek Özadalı Çekirge Rotaract Kulübü

Müzik Hobi Grubu İsmail Bahçeci  Çekirge Rotaract Kulübü (Eşbaşkan) 

 Ecem Melis Türkoğlu İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü    

                    
Rotadans Hobi Grubu Fırat Yavuzyılmaz Denizli Rotaract Kulübü (Eşbaşkan)

  İdil Baykent Konak Rotaract Kulübü

Mutfak Sanatları Hobi Grubu Ufuk Vurgun Agora Rotaract Kulübü

Dalış ve Balıkçılık Hobi Grubu Yunus Topal Buca Rotaract Kulübü

Potaract Hobi Grubu Kerek Küçükvural  İzmir Rotaract Kulübü

Rotayoga Hobi Grubu  Melis Karacasulu  Bostanlı Rotaract Kulübü

Rotaswim Hobi Grubu Umur Güngör Osmangazi Rotaract Kulübü

Aylin Szlagyi Güzelyalı Rotaract Kulübü

Pınar İstemi Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Zeynep Eylül Erdem  İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Çagıl Fenike Bornova Rotaract Kulübü

Selmin Şahin  Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Zehra Oruç Nilüfer Rotaract Kulübü
11



ROTAWORLD

U.R 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği adına Uluslararası Hizmetler ve Projeler Koordinatörü Mehmet Şimşek 

Güney Yunanistan 2470. Bölge Rotaract Temsilcisi Athanasia Siafleki, Bölge Sekreteri Nikixeni Tsavari ve 

Uluslararası Hizmetler ve Projeler Koordinatörü Kostantinos Pantelatos ile birlikte bu seneki bölge hedeflerimizden 

olan Bölgesel Twinning için ilk adımlar Atina’da atılmıştır. İki ülke Rotaractörleri arasında dostluk değişimleri, 

Twin Club, komite projeleri ve TCA veya BESP gibi uluslararası ödüllere ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Ayrıca Bornova, Ege, İzmir, Mavişehir ve Salihli Rotaract Kulüpleri adına kulüp bayrak değişimlerinin yapılmıştır.
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2470. Bölge Rotaract Temsilcisi ve ekibi ile 7-9 Agustos tarihlerinde İzmir’de Bölgesel Twinning Anlaşması imzalanmış ve

yeni dostluk köprüleri oluşturulmuştur.
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KULÜPLERDEN HABERLER
ilk toplantısında ‘’iyi ki doğdun çocuk’’ diyerek döneme başladı. Dönem boyunca özel çocukların günlerinin kutlanacağı 

‘’iyi ki doğdun çocuk’’ projesi kapsamında, çocuklara etkinlikler düzenlenecek ve armağanlar verilecek. 
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Geleneksel İftar Yemekleri / İftar Çadırları /Erzak- Kıyafet Yardımı

15 Temmuz 2015 Çarşamba günü Bornova Alin’s Restaurant’ta 

Geleneksel İftar Yemeği düzenledi. Bostanlı Rotary Kulübü ve diğer 

kulüplerden 114 kişilik katılım ile gerçekleşen organizasyon, kanun 

dinletisi ve hediye çekilişi ile tamamlandı.

Bostanlı Rotaract'ın düzenlediği İftar Yemeğine 

Kulübümüzce katılım gösterildi.

13. Geleneksel Yat Partisi 1 Ağustos günü yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilmiştir. Her yıl olduğu gibi gecemiz en 

eğlenceli etkinliklerle ev sahipliği yapmış tüm rotaractörlerin beğenisini toplamıştır. Bu yıl da geleneğimizi bozmayarak 

tüm gelirimizi hizmetlerimiz dünyaya armağan olsun sloganıyla çocuklar için park yapımına harcanacaktır.

15



8 Temmuz 2015 tarihinde Seferihisar'da bulunan ve 

Bizim Mahalle Projesi kapsamında belirlediğimiz 

Gödence Köyünde 200 kişilik bir katılım ile iftar 

yemeğini verildi. Ayrıca Mısır'da bulunan kardeş 

kulübümüz Heliopolis El NozhaRotaract Kulübü ile 

eş zamanlı olarak Ramazan Paketi dağıtımımız 

gerçekleşmiştir.

1 Temmuz 2015 tarihinde Selçuk Mahalle Muhtarının 

daha önceden belirlediği 25 ailenin gıda yardım 

paketlerini Kadifekale Selcuk mahallesindeki 

muhtara yardıma muhtaç ailelere dağıtması için 

teslim edildi. 

16



11.07.2015 tarihinde Efes Rotaract kulübü tarafından Kızılay mahallesine önceden belirlenmiş ihtiyacı olan 39 haneye 

ramazan paketi dağıtımı yapılmış ve mahalledeki çocuklara bayram hediyeleri verilmiştir. Dağıtım esnasında Efes Rotary 

üyesi Mümtaz Aytaç destek vermiştir.

“Hizmetleriniz dünyaya armağan olsun" 

diyerek başladığımız yeni dönemimizde "Küçük Oyuncak Büyük Mutluluk" diyerek, 

çocukluğumuzda bizleri mutlu eden oyuncaklarımızı ihtiyacı olan kardeşlerimizle 

paylaşarak onların bayram mutluluklarına ortak olduk.
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13 temmuz’da "Bizim Mahalle" olarak belirlediği Onur 

mahallesindeki Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak Ortaokuluna 

Ramazan Paketi bağışında bulundu.

22 Temmuz 2015 Çarşamba günü Best Western Hotel 

Konak’ta, Ege ve Çiğli Rotaract kulüpleri ile birlikte ortak 

toplantı gerçekleştirdi. DokuzEylül Üniversitesi Denizcilik 

Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Emrah ERGİNER, konuşmacı 

konuk olarak ağırlandı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlediği, Balçova Dayanışma 

Evi Kıyafet Yardımı projesinin 8.sini bu sene yaklaşık 1500 

yoksul ailenin faydalandığı Dayanışma Evine 13 Temmuz 

tarihinde gerçekleştirdi. 



21 Temmuz Salı akşamı hami kulübümüz Yıldırım Bayezid Rotary ile ortak olarak devir teslim törenimizi ve de 

dönemimizin 2. Kulübümüzün de 462. Toplantısını gerçekleştirdik. 2014-2015 dönem başkanı Ceren Bilgili, 

2015-2016 dönemi başkanı Serkan Güner’e yeni dönemi devretti. “Sanatla Sağlığa Destek” projesi kapsamında 

devir teslim töreninde ressam Perihan Eski’nin kulübümüze bağışladığı resimleri o gece onkoloji hastanesinde 

tedavi gören kanserli çocukların yardımı amacıyla satışını yaptık.

Sardes Rotaract Kulübü Salihli Keli Mahallesinde 120 

kişilik iftar yemeği verdi. 

Salihli Ticaret Odasının belirlediği mahallelerde, her 

sene Ramazan Ayında geleneksel olarak verilen iftar 

yemeklerinden birisini 07.07.2015 tarihinde Sardes 

Rotaract Kulübü üstlendi.
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14.07.2015 tarihinde Bizim Mahalle projesi kapsamında İzmir Rotaract Kulübü tarafından, Cennetçeşme'de yaşayan ve 

önceden adresleri belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere gece geç saatlere kadar 55 adet ramazan paketi dağıtılmıştır.

Kıbrıs St. Hillarion Rotaract Kulübü Kurucu Başkanı Teoman ADACAN ile bir araya gelerek happy hours gerçekleştirildi.

 

Kulüplerin sık sık bir araya gelmek için tercih ettiği Niş Kafe; Nilüfer RAC, Çekirge RAC, Bursa RAC ve Osmangazi RAC’ın 

yaptığı projeksiyon cihazı ve perde bağışı ile büyük bir ihtiyacını gidermiş oldu.
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27.07.2015 Tarihinde Ege Rotaract Kulübü olarak dönem hedeflerimizden biri 

olan "Bizim Mahalle" kapsamında, Günaltay Mahallesinde bulunan İyi Burnaz 

İlköğretim Okulundaki anaokulu öğrencilerine polis eşliğinde trafik eğitimi 

verilmiştir.

Karagöz Rotary tarafından düzenlenen iftar yemeğine Rotaractlar olarak 

katılım gösterilip, yemek dağıtımına yardımcı olunmuştur.



KÜLTÜR SANAT KÖŞESİ

İlginç Bilgiler

1) Bach’ın toplam 20 tane çocuğu olmuş ancak yalnızca 9 tanesi hayatta kalabilmiştir.

Aralarından en çok bilinenleri Carl Philipp Emmanuel Bach ve Johann Christian Bach.

2) 1717’de Samuel Drese’den açılan Weimar sarayı kapel ustalığına kendisinin getirilmeyişine çok sinirlendi ve öfkesini o kadar 

şiddetle açığa vurdu ki Weimar dükü onu dört hafta hapse attı.

3) Bach Weimar’da iken Marchland adında Parisli bir usta orgcu ve klavsenci Almanya’da bir dizi dinletiler veriyordu. 

Bu kişi fazlaca övünen ve parlak çalmak haricinde yüzeysel bir çalış biçimi olan biriydi. Dresden’de saraylılar önünde bir 

klavsen dinletisi vererek o denli büyük başarı kazanmıştı ki yüksek bir ücretle sarayda tutulması istenmişti. 

Saray görevlilerinden Volumier adında bir Belçikalı Bach’ın üstünlüğüne inandığından Parisli ustayla boy ölçüşmek üzere 

Bach’ı çağırttı. İki usta arasında yarışma yapılacağı halka duyuruldu. Fakat Bach yarışma yerine geldiğinde rakibi Marchand’ı 

orada göremedi. Çünkü adamcağız başına gelecekleri önceden değerlendirip kaçmıştı! Bu olaydan sonra Bach’ın onuru ve 

ünü bir kat arttı. Ama kendisi her türlü gösteriş eğiliminden uzak, alçak gönüllü bir insan olduğundan dolayı bu olaya önem 

vermedi. Hatta bu olaydan söz ederek kendisini kışkırtmaya çalışanlar olduğunda Bach hemen sözü başka konuya kaydırır, 

Marchand olayını kapatırdı.

4) Bazı bestelerini notalarla Bach yazarak imzalamıştır. Eski Alman literatürüne göre;

B: Si bemol

A: La 

C: Do

H: Si 

Notalarına denk düşüyordu. 

Ömrünün son yıllarında verdiği adlı eseri de bu imzalamanın uygulandığı bestelerden biridir.

5) Bach’ın birçok notasını ikinci eşi Anna Magdalena tarafından kaleme alındığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla bestelerinin de eşi tarafından yapıldığına dair spekülasyonlar dolaşmaktadır.

Oysa eşi sadece notaları temize geçirmiştir.

Genel Bilgiler

Doğum: 21 Mart 1685, Eisenach, Saxony, Almanya

Ölüm: 28 Temmuz 1750, Leipzig, Saxony, Almanya

Uyruk: Almanya

Dönem: Barok

Çaldığı Enstrümanlar: Org (kilise orgu) ve keman
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