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4. Sayımız ile karşınızdayız!

Bu ay Hobi Gruplarını mercek altına alıyoruz.
Farklı kulüplerden Rotaractörleri bir araya getiren hobi grupları, dostluk yoluyla ortak 
zevklerimizi yaşamamızı amaçlıyor. Biz de onları daha yakından tanımanız ve dahil olmak 
istediğiniz gruplarla iletişime geçebilmeniz için hatırlatmalar yapıyoruz. 
 
Ayrıca Kültür Sanat ve Hobi Grupları Sorumlusu Derin Rüstem’in Sokak Sanatları söyleşisini, 
Rotaract Akademi Takımı’ndan Aytuğ Topçu’nun Onedio Sosyal Paylaşım Sitesi Kurucusu 
Kaan Kayabalı ile yaptığı röportajı ve birçok ilgi çekici içeriği bu sayımızda bulabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

İrem Sunalbursalıoğlu
U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, 2015-16 Dönemi
Rotavizyon ve Sosyal Medya Editörü

Editörün Mesajı
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Turk 
2015

Türkiye Ulusal Rotaract Konferansı, bölgeler arasında iletişimi kuvvetlendirmeyi, ülke çapında proje üretmeyi, 
Uluslararası organizasyonlarda Türkiye Rotaractörlerinin birliğini sağlayıp ülke tanıtımına katkı da bulunmayı ve 
ileri ki zamanlarda tüm Türki devletleri içeren bir bilgi merkezi oluşturmayı hedeflemektedir.

2015 - 2016 döneminde daha dinamik ve sürekli bir organizasyon oluşturmak için ERIC Ülke Temsilciliğinin ve 
2440. Bölge Rotaract Temsilciliğinin öncülüğünde gerçekleştirilecek olan TURK 2015'te, 2420. ve 2430. Bölge 
Rotaract Kulüpleri üyelerinin ağırlanması, Türk rotaractörlerinin birliği ve ortak projeler üretmesi amaçlanmaktadır.

20-22 Kasım 2015 tarihleri arasında Richmond Ephesus Resort’te gerçekleşecek olan TURK 2015'e 
U.R.2440. Bölge Rotaract Temsilciliğine bağlı olan Dokuz Eylül Rotaract Kulübü ailesi olarak ev sahipliği 
yapacağız. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan Rotaractör dostlarımız ve Rotaryen büyüklerimiz ilebirlik 
beraberlik içerisinde keyifli bir organizasyon gerçekleştirirken, aynı zamanda da Avrupa'da ve dünyada adımızı 
daha sağlam sosyal sorumluluk projeleri ile nasıl duyuracağımızı tartışıp yerel ve uluslararası alanda neler 
yapacağımızı konuşacağız.

Tüm Rotary, Rotaract ve Interact ailemizi 
bu organizasyonda görmek bizlere mutluluk verecektir.            TURK2015’te görüşmek üzere.
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BORA ACAR ZÖNGÜR
1990 doğumlu. İzmir Devlet Opera ve Balesi bale 
sanatçısı Bora Acar Zöngür. Başarılı kariyeri ile umut vaad 
eden genç bir balet. Aspendos Uluslararası Opera ve 
Bale Festivali’nde görev almış, sonrasında Antalya’dan 
izmir’e dönerken kırmızı ışıkta geçen bir minibüs şoförü 
yüzünden trafik kazası geçirmiş, bacaklarını hissedemez 
halde hastaneye kaldırılmış. Hastanede göğüs hizasındaki 
iki omurunda kırık tespit edilmiş ve ameliyata alınmış. 
Hikayenin sonrasını biliyoruz. Size de bir film senaryosu 
gibi gelmiyor mu?

Ama ne yazık ki gerçek. 

Bora Acar Zöngür, 8 Ekim günü Uluslararası Rotary 2440. Bölge 11.Grup Kulüpleri ortak toplantısında 
“Trafikte Engellileri de düşünelim” konusundaki fikirleri ve farkındalığıyla bizleri bilgilendirdi. Aynı zamanda 
bale aşkını ve işini ne kadar çok sevdiğini de bizimle paylaştı.

Bizden ve tüm insanlardan beklentisi ise; engellilerin hayatını kolaylaştırmak için hazırlanan alanlara saygı 
duyulması. 

Kendisine böyle bir misyon üstlendiği, ülkemizin çağdaş ve aydınlık insanlarının duyarlılığını, iş ve yaşama 
aşkını bizlerle paylaştığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

TRAFİK



SÖYLEŞİ - ERDAL ÇOBAN
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Geçtiğimiz günlerde Sokak Sanatları Atölyesi 
Kurucusu ve Yönetmeni Erdal Çoban ile hoş 
bir sohbet yaptık. Kendisini 2013 yılında yaptığı 
24 saat 34 dakika 06 saniye süren  “Duran Efe” 
performansı ile de tanıyoruz. ’nin kuruluşundan, 
işleyişinden, performanslarından, projelerinde 
yer yer de toplum, insan analizlerimizi paylaştık. 
Sokakta gördüğümüz canlı heykellerin, geceleri 
gördüğümüz LED’li gece gösterileri, görünmez 
adam performansları gibi kimlerin, nasıl yaptığını 
merak ettiğimiz Sokak Sanatçıları’nın gizemli 
dünyasına bir kapı araladık. İşte dinlediğim 
bu güzel, başarılarla dolu hikayeyi sizlerle 
paylaşmak isterim.

Sokak sanatları Atölyesi Kurucusu ve 
Yönetmeni Erdal Çoban 

Söyleşi

“2008 yılında kurulduktan sonra orta oyun, geleneksel 
gösteriler ve sokağa bizim geçmişimizde olan gösterileri 
taşıma hayaliyle başladık. Birçok gösteri yaptık. İnsanlar önce 
anlamadı, engel olmaya çalıştı; sonrasında ne yaptığımızı 
belediyelere, zabıtalara, insanlara inandırmaya başladık. İlk 
başlarda boş alanlarda, terk edilmiş binalarda, çimenliklerde 
nereyi bulursak orada çalıştık. Çünkü atölyenin üyeleri genelde 
başka işlerle meşgul olan ve hayatının belli bir kısmında sanatı 
hobi olarak yapan insanlardan oluşuyordu. Polisler, doktorlar, 
öğrenciler gibi hayal dünyası geniş insanlarla kuruldu.
Sonra belirli bir zorunluluk gereği yer edinmemiz gerekti. 
Çünkü koyacak eşyalarımız, kostümlerimiz birikmeye başladı 
ve 2008 yılının ekim ayında Alsancak’ta ilk atölyemizi açtık. 
Eğitimlerimize başladık.
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Bizim temel amacımız sanatın parayla alınıp satılmasına 
karşı durmak. Ben sana eğitim veriyorum sen bana 
para ver değil de hadi hep beraber bir şeyler yapalım. 
Halkın estetik algısını değiştirelim. Sokaklar bizde 
devletin uzantısı alanlar gibi gözüküyor ama öyle 
değil aslında. Aslında sokakta her şey var. Sanatçı da 
fotoğrafçı da çocuk da herkes sokaktaydı. Her şey 
yapılabiliyordu. Darbelerden sonra bunlar yasaklandı. 
Sokakta 2-3 ofisi bitledti mi topluluklar oluştu mu 
devlete karsı gelindiği düşünülüyordu. Biz de sokağa 
sanatı getirerek bir nevi sisteme çomak sokuyoruz. Yeni 
kuşağı öyle güzel yetiştirdik ki yaklaşık 8 senelik süreçte 
ciddi bir izleyici kitlesine ulaştık. Bizi görmeyen İzmirli 
azdır. Çünkü sürekli yenilenen projelerimizle sokakta 
olmaya çalışıyoruz. İlk açıldığımızda 7 yaşında olan 
öğrenciler 15-16 yaşında oldu simdi. İyi birer izleyici 
oldular. Ne zaman başarılı oluruz diye düşünüyorum. 
İlk 10 seneyi tamamladığımızda yani bir kaç senemiz 
daha var. İlk başladığımızdaki imkânsızlıkları asmaya 
başladık. İşte ulusal kanallarda, halkın daha çok 

Kıbrıs Şehitleri CaddesiSöyleşi

izlediği programlarda kendimizi tanıtmaya başladık. 
Türkiye’nin her yanına gittik. Uluslararası festivallere 
katıldık. Birçok ülkeden davetler alıyoruz.  Bunları 
destekleyici desteği olmadan sadece halka ve 
halkın gücüne güvenen gençler sayesinde oluyor. 
Yaklaşık 200 üzerinde genç burada eğitim aldı. Ve 
kendini geliştirmiş.  Şu anda 35 tane gönüllümüz var. 
Herkese de kapımız açık.Ne gibi eğitimler yapıyoruz? 
İşte haftada 2 saatten sokak sanatçısı nedir, kimdir, 
ne olmalıdır, sokağa saygı nedir, sokak saatçisinin 
dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdi, oyunculuk 
nedir,  ses nedir, Diksiyon nedir, performans 
nedir diye başlayarak biz aslında akademik bir sokak 
sanatçısı eğitimi vermeye çalışıyoruz. Kısa eğitim 6 ay 
uzun eğitim 3 yıl devam ediyor. Daha küçük yastaki 
arkadaşlarımızı daha kolay yetiştirebiliyoruz. Su andaki 
eğitmenlerimizin çoğu küçük yaslarda bizim yanımıza 
gelen öğrencilerimiz.
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Söyleşi

Gösterinin sokakta olması demek kalitesiz demek değil aksine çok 
daha ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz her ince detaylı düşünüyoruz. 
Bir şeyi insanlara açık önerme olarak sunuyoruz. Örneğin savaş 
kotudur. Bunu en iyi betimleyecek objeleri kostümü belirlemeniz 
gerekiyor. Bu da ciddi bir ise hâkimiyet ve bilgi gerektiriyor.

Biz her şeyi eleştirebiliyoruz. Muhalifiz. Su anda iktidarda olanlar bir 
gün muhalefet olursa şimdinin muhalefetinin muhalefeti olacağız. 
Yani sanatın özü muhalefettir. Halkın eleştirdiği her şey biz de çok 
net eleştiriyoruz. Çok da sivri bir dille yapıyoruz bunu.  Çok net 
yapıyoruz ve halka direk ulaşıyoruz bu nedenle yönetim erki bizi 
pek sevmez. 
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Sokağın bir parçası olduğumuzu düşünüyoruz. Yolda yürürken bugün performansa çıkacak mısınız gibi sorularla 
karşılaşıyoruz. Biz hiç bir zaman unlu olmayacağız. Tanınacağız ama ünlü olmayacağız. Bu çok güzel çünkü 
böylece üretmeye devam edeceğiz.  Performansa çıkıyoruz. Orada bir kralı canlandırıyorsun. Performanstan 
sonra ayni yerde yürüdüğünde kimse seni tanımıyor. Bu şekilde kendinle barışıyorsun, egolarını yeniyorsun. 
Bizler aslında çocuğuz. Toplumun içinde içindeki çocuğu öldürmemiş hala onunla oynamaya devam eden 
bireyleriz. Buraya gelen herkese ilk basta her şeyi unutturmaya çalışıyoruz ve o ilk çocuğa ulaşıp onun hayal 
gücüyle çalışıyoruz. Bunu sokakta yapıyoruz. Bunun tehlikeleri var basımızdan geçen çok değişik olaylar da var. 
Ama vazgeçmiyoruz. İçindeki çocukla oynamayı sevenlerle biz devam edeceğiz. 

Halk saatimizi severse 1 lira atar sevmezse yürür 
gider. Bu 1 liralar bizim için çok değerli. Çünkü 
bu yaptığınızın beğenildiğinin göstergesidir. 
Yaptığımız sanatın bir dili yok. Biz bu gösterileri 
dünyanın 4 bir yanında yapabiliriz ki gittiğimiz 
uluslararası festivallerde Türkiye olan sanat bilmez 
önyargısını kırıyoruz.  İzmir bundan bir kaç yıl onca 
çok sıkıcı bir yerdi. Sokaklarda müzisyenlere idin 
verilmezdi. Sanatçıları tartaklarlardı. Ellerinden 
malzemelerini alırlardı. Sokaklar seyyar satıcıların 
istilası altındaydı. Bunun değiştiğini fark 
ediyorsunuzdur.
Burada üyelerimiz yaz kıs, hafta içi hafta sonu 
demeden performansa çıkıyor ve bunu sadece 

Sokak Sanatları Atölyesi 
Kurucusu ve Yönetmeni 

Erdal ÇobanSöyleşi

sanat aşkı için yapıyoruz. Hiç bir maddi kazanç yok. Öğrenci arkadaşlarımıza burs sağlamaya çalışıyoruz. Bunları 
halktan aldığımız güçle 1 liralarla yapıyoruz. Sıkıntılı olduğumu dönemde üyelerimizin yardımıyla bu silkintileri astık. 
Paylaşarak, birlikte üreterek buyuyoruz. Artık bir aileyiz diyebiliriz.
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Alım gücü düşük ailelere sunu dedirtebiliyoruz. Cepte para yok ama Alsancak’a gidelim orada gösteriler var 
onları izleriz. Bir gevrek alıp sahile çıkar yeriz.  Bu hile buradaki esnafa destek oluyor. İlk baslarda engellerken 
simdi neden benim dükkânımın önünde gösteri yapmıyorsunuz. Gelin benim dükkânımın önünde yapın neden 
burada da yapmıyorsunuz gibi şeyler duyar olduk. Eğitim surecinde hiç bir ücret almıyoruz aksine performanslara 
çıkarak para kazanıyorlar ihtiyacı olan üyelerimiz. En büyük üyemiz 63 yaşında Türkiye’nin en yaslı canlı heykeli, 
en küçük üyemiz 8 yaşında. Genellikle 13 yas grubuna ulaşmaya çalışıyoruz. Atölyemizin tek bir sahibi yok. Hep 
birlikte kullanıyoruz burayı. Diledikleri vakit gelebilir, çıkan yemekten yiyebilir, çalışabilirler. Atölyemizi hep birlikte 
yasatıyoruz. Burada ayni zamanda kentin yok siyilmiş çocuklarına verdiğimiz eğitimler ile topluma kazandırıyoruz.
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Hiç sponsorumuz yok. Bir bakıma da karşıyız çünkü 
sponsorluk aldığımızda sponsor için tanıtım yapmak 
gibi bir durum söz konusu olamaz. Heykelin önüne 
reklam koymak değişik olurdu. Bu nedenle yok ama 
olursa karşılıksız sponsorlukları  ailemizde görmeyi 
isteriz. Ya da İzmir’de belediyelere, Kültür Bakanlığı’na 
ait boş, kullanılmayan bir sürü yer var ancak kimse 
bunları Performans sanatçılarına ya da grupların 
çalışmaları için tahsis etmiyor. Yer problemi bütün 
grupların problemi aynı zamanda.

Merak edilen canlı heykeller konusunda gizemi açıklığa 
kavuşturmak gerekirse; canlı heykel performansı 
her hangi bir şekilde zihnin uyuşturulduğu ya da 
bir durma hali de değil. Canlı heykel performansı 
iletişim halinde olunan etki tepkiye dayalı bağlı bir 
performans, başlangıcı ve bitişi olan bu süreçte 
zihnin çok açık bir şekilde bütün alana hakim olduğu 
bir performans. Siz sadece durursanız uykunuz gelir. 
Bizim betimlememizle siz “Sanatsal Bir Tanrı” gibi 
bütün alana hakim olabildiğiniz zaman bu kişiyi bir üst 
kademeye çıkarıyor diyebiliriz. Biraz açıklamak gerekirse siz sokaktaki her şey size bağlı hale geliyor. Siz yetişkin 
bir sanatçı değilseniz bunu yapamazsanız; size tokat atarlar, iterler, tükürürler… 

Kışın kendimizi soğuktan korumak için içlikler giyiyoruz. Yazın daha serin saatlerde gösteriye çıkmaya çalışıyoruz. 
Bunun haricinde ne bir ilacımız ne de bir kremimiz var. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen İzmir Fuar’ında güzel işler 
çıkardık. Buca Belediyesi için yapmıştık tahta bacaklar, canlı heykeller, havuz heykeli vardı parmaklarından sular 
akıyordu. Bizim masamızda önümüzdeki dönem için projelerimiz var. Sadece doğru zaman, doğru yer, doğru 
maddi güç gerekli. Bu projelerle İzmir kentine katkı sağlayabileceğimizi düşündüğümüz kent markası olarak 
İzmir’i öne çıkarabileceğimizi düşünüyoruz.”

Söyleşi

Derin Rüstem
U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği
2015-2016 Dönemi
Kültür Sanat ve Hobi Grupları Sorumlusu



KULÜPLERDEN HABERLER



14

Kulüplerden Haberler
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, Galatasaray Rotaract Kulübü ile birlikte yürütülen “Bir Sana Bir De Bana” 
Kırtasiye Yardım projelerini yeni dönemin başlamasıyla sonlandırdı. 2440 ve 2420 bölgelerinde gerçekleştirilen 
projede hedef 200 ilkokul öğrencisine 200 çanta idi. Bu projenin devamı olarak; 19-21 Eylül tarihlerinde Balçova 
Kipa’da stand açarak, Bizim Mahalle olarak seçtikleri bölgedeki ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencileri için, kırtasiye 
malzemesi dolu çantalar hazırlayan kulüp üyeleri, 2015-2016 Eğitim – Öğretim döneminin ilk gününde, Bizim 
Mahalledeki ilkokul öğrencilerine çantalarını armağan etti. Okulun ilk gününde çocuklara destek olup, onları 
mutlu etmeye çalıştılar.

Bizim Mahalle Kırtasiye Yardımı
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Dönemin ilk iş yeri gezisini16.09.2015 tarihinde Cafe 13 m2 Coffee & Food’a, Alsancak Rotaract Kulubü ve 
Konak Rotaract kulübü üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İş yeri gezisinde katılımcılara 
kahve çeşitleri, third wave kahve çeşitlerinden olan “Chemex ve Hariosyphon” hazırlanması ve sunumu hak-
kında bilgilendirme yapılmıştır. İş yeri gezisi kahve yapım atölyesi şeklinde düzenlenmiş olup, her katılımcı kendi 
kahvesini hazırlamış, keyifli anlar geçirmiştir.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

Cafe 13 m2 Coffee & Food İşyeri Gezisi
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İzmir Rotaract Külübü

17.09.2015 tarihinde kulübün 711. ve dönemin 7.toplantısı 
Kaya Prestige Otel’de Karşıyaka Rotaract Kulübü ile ortak 
toplantı şeklinde yapılmış, Irmak Bayındır konuşmacı konuk 
olarak katılmıştır. ‘Yoga Serüveni ve Sağlıklı Yaşam’ üzerine 
bir sunum gerçekleştirilen toplantıya 6. Grup BRT Yardımcısı 
Nazım Alper Ersöz’de katılmıştır.

19.09.2015 tarihinde Şehit Asteğmen Adem Dertsiz 
Huzurevi’ne İzmir Rotaract Kulübü olarak bayram ziyareti 
düzenlenmiştir. Kulüp üyeleri evlerinde yaptığı yiyecek, meyve 
ve içecekleri götürerek, yaşlılarımızla bolca vakit geçirip, 
sıkıntılarını dinleyerek onlara mutlu bir gün yaşatmıştır.

Kulüplerden Haberler
Karşıyaka Rotaract Kulübü ile Ortak Toplantı

Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi Ziyareti
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Güzelyalı Rotaract Kulübü, Rotaract 
Akademi işbirliği ile “Yeni Bir Evren” 
workshopu gerçekleştirdi. Güzelyalı 
Rotaract Kulübü üyesi Melisa Fulden 
ERIŞIK’ın eğitmenlik yaptığı bu 
workshopta, katılımcılar kuantum fiziği, 
çekim yasası, nefes, konsantrasyon, 
meditasyon, rahatlama, imgeleme, 
düşünce düzenleme gibi merak edilen 
soruların cevaplarını yoga ile bulmaya 
çalışmıştır.

Güzelyalı Rotaract Kulübü üyesi Aytuğ Topçu, benim işim 
benim hobim başlığı altında, kendi sektörü olan e-ticaret ile 
ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. E-Ticaret ile ilgili yapılması 
gerekenler, online alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken 
konular bütünüyle işlendi ve tartışıldı. Bu sunum sonunda üyeler, 
aday üyeler ve misafirler konu hakkında bilgilendirildi, merak 
ettikleri sorular cevaplandı.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

“Yeni Bir Evren” Workshopu

Benim işim Benim Hobim Sunumu



18

Güzelyalı Rotaract Kulübü, Kimsesiz Çocuklar Derneği ve Çocuklar Geleceğimizdir Derneği işbirliği ile, 
kimsesiz çocuklar için trafik eğitimi gerçekleştirdi.

Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı, Trafik Kuralları ve Olası Karşılaşılacak Tehlikeler’ başlığı altında 
Bisikletli Polisler önderliğinde Bostanlı Trafik Eğitim Alanında başlayan gün, çocukların küçük bisikletlerle 
uygulama fırsatı da bulduğu trafik simülasyon alanında trafikte yol kullanımı, trafik ışıklarında dikkat edilecekler, 
trafik alanlarında karşılaşılan levhaların adım adım ve uygulamalı anlatımıyla devam etti. Bisiklet kullanırken 
yaptıkları hataları, polisler tarafından iletilen çocuklar oldukça eğlenceli ve öğretici zamanlar geçirdi.

Kimsesiz Çocuklara Trafik Eğitimi
Güzelyalı Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler
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Urla Rotaract Kulübü

19 Eylül tarihinde Agora Rotaract Ailesi; toplum 
hizmetleri projesi kapsamında, LÖSEV’i ziyaret ederek, 
bayram öncesi küçük kardeşlerine oyuncak göndermiştir.

Urla Rotaract Kulübü ve Rotaract Akademi işbirliği ile Urla Rotaract aday üyesi Neslihan Boztunç’un 
eğitmenliğini yaptığı “Biz’i anlamak: Y Kuşağı” başlıklı eğitim gerçekleşmiştir.

Yasemin Oksel & Christoper Ferraris

Agora Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler
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15 Eylül 2015 Manisa Anemon Otel’de Magnesia Rotaract ev sahipliğinde yapılan Bornova Rotaract 
ve Sardes Rotaract kulüplerinin katılımıyla  7.Grup kulüpler toplantısı gerçekleştirilmiştir. Rotaractlardan 
Sorumlu Guvernor Yardımcısı Mahfi İsce  ‘’Rotaract Ritüelleri’’ sunumuyla konuşmacı konuk olmuştur. 
Bölge Rotaract Temsilcisi  Yağmur Lena, ERIC Ülke Temsilcisi Can Sezici, UHK Başkanı Mehmet 
Şimşek, 4. Grup BRT Yrd. Gülşah Kurt ve 7. Grup BRT Yrd. Akif Özkan toplantıda 7. Grup Kulüplerini 
yalnız bırakmamıştır. Toplantı sonunda 7.Grup BRT Yrd. Akif Özkan’ın Doğum günü kutlanmıştır.

Manisa Magnesia Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler
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Şehitler ve Gaziler haftası kapsamında (22.09.2015 tarihinde) Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit ve Yetimleri 
Derneği Bursa Şubesi Osmangazi Rotaract Kulübü yönetim kurulu olarak ziyaret edilmiştir. Derneklerine 
yapılan bağış için Başkan Metin Şenol tarafından Osmangazi Rotaract Kulübü adına hazırlanan plaket Kulüp 
Başkanı Seda DURAK’a takdim edilmiştir. Kulüp yönetimi ile sohbet ederek, gerçekleşebilecek projeler üzerine 
konuşulmuştur. Geleneksel Yılbaşı Partisi’nin geliri bu yıl da Harp Malülü Gaziler-Şehit ve Yetimleri Derneği’ne 
bağışlanacaktır. Osmangazi Rotaract Kulübü’nün ziyareti internet haberi olarak tümsadbursa.org sitesinde 
yayınlanmıştır. 

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü’nün 
ziyareti internet haberi olarak 
tümsadbursa.org sitesinde 
yayınlanmıştır. 

Kulüplerden Haberler

Şehitler ve Gaziler Haftası
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Osmangazi Rotaract Kulübü

9 Eylül tarihinde Dönemimizin 5. Osmangazi Rotaract Kulübünün 407. Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Konuşmacı konuk olarak Gelecek Dönem Guvernörü İsmail Rodoplu’nun katılımı ile “Proje Üretmek, 
Nasıl Proje Üretilir?” konulu konuşması gerçekleştirildi. Konuşması ardından kendisi ile Osmangazi 
Rotary ile gerçekleştirebileceğimiz projeler üzerine konuşuldu

Kulüplerden Haberler
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Engelli Çocuklarımız İle 
Sinema & Pizza Günü 
Düzenlendi

11 Eylül’de Umut Dünyası Özel Eğitim 
Merkezin’de ki engelli öğrencilerimiz ile 
sinema günü ve öğle yemeği etkinliğimiz 
gerçekleşmiştir. 20 minik kardeşimiz ile 
önce İzmir Park’da sinemaya gidilip, 
sonrasında Pizza Pizza sponsorluğunda 
okulumuzda öğle yemeği etkinliği 
gerçekleştirildi.

Göztepe Rotaract Kulübü

2 Eylül’de Rotaract Akademi işbirliği ile İç Eğitmen 
olan dönem başkanı Yağız Burak GÖKÇE  Networking 
eğitimini  Rotary Ofis’de 12 kişinin katılımı ile yapılmıştır. 
Eğitmenimizden çok katılımcıların konuştuğu içinde farklı 
atölyelerin olduğu güzel bir eğitim olmuştur.

Kulüplerden Haberler

Rotaract Akademi’de Networking Eğitimi
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Nilüfer Rotaract Kulübü, 424’üncü toplantısında 2440. Bölge ROFIFE Komitesi Başkanı Mehmet Arif Özer’i 
ağırladı. Kulüp üyeleri, bu yıl 8’incisi düzenlenecek ROFİFE’nin (Rotary Kısa Film Festivali) detayları hakkında 
bilgi alırken, 2440. bölge olarak bu sene ilk kez yürütülen proje için neler yapabileceğini masaya yatırdı. 
Toplantıda konuşan 2440. Bölge ROFIFE Komitesi Başkanı Mehmet Arif Özer, “Filmlerimiz dünyaya armağan 
olsun” temasıyla gerçekleştirilecek 8. ROFİFE’ye bu yıl 500 kısa filmin katılmasının hedeflendiğini söyledi.
Toplantı sonunda, 2440. Bölge ROFIFE Komitesi Başkanı Mehmet Arif Özer, Kulüp Hizmetleri Komite Başkanı 
Tuğçe Ceylan ve Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı Zehra Oruç’un doğum günü kutlandı.
 

Nilüfer Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

ROFİFE’yi dinledi!
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Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü dönem hedefi olan Trafikle ilgili Kamu Spotunu trafikte motosikletlerin 
sorunlarını anlatan yazılarla dile getirmiştir. Kulüp üyeleri kamu spotları yazan kağıtları tutarak resim 
çektirmiştir. Bu resimler sosyal medya üzerinden hedef kitlelere ulaştırılmıştır.

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü’nün 465.toplantısına 2440. Bölge Federasyonu Aksiyon Grupları  
Ana Komite Başkanı Rotaryen Serdar Durusüt aksiyon gruplarını tanıtan bir sunum yapmıştır. Aynı 
zamanda 2440. Bölge 4. Grup Guvernör Yardımcısı Asuman Durusüt ve 2440. Bölge BRT yardımcı 
Burcu Yetişkul da toplantıya katılım göstermiştir.

Yıldırım Bayezid Kulübü
Kulüplerden Haberler
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Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü için Rotary ‘nin 6 ana konusu 
çok önemli bu nedenle eylül ayında bu altı ana konudan biri olan 
“Saving Mothers and Children” konusu için Yıldırım Bayezid 
Rotaract Kulübü Rotaract Akademi ile ortak bir eğitim düzenledi. 
“Üreme Sağlığı ve Gebelik” konulu eğitimde,334 Doç. Dr. Şahin 
Zeteroğlu anne & çocuk sağlığı, üremede karşılaşılan sorunları 
bunların tedavilerini, gebelikte karşılaşılması olası problemleri ve 
tedavilerini yaptığı sunumda anlattı. Hedef hem kulüp üyelerinin 
bilinçlenmesi hem de çevrenin bu  konuda bilinçlendirilmesi ve 
geliştirilmesi.

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü 
İngilizce olarak hazırlanan “YBR 
NEWS” in ikinci sayısını hazırladı ve 
e-mail ile Rotaract.net’e gönderdi ve 
tüm dünyadaki Rotaract Kulüplerine 
ulaştırdı. Ayrıca kulüp sosyal medya 
hesaplarında da YBR NEWS’i yayınladı.

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü “Sanatla Sağlığa Destek” Projesi 
için satmış olduğu tablolardan elde ettiği gelirle Bursa Ali Osman 
Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde yatarak tedavi gören hastalar 
için almış oldukları pijamaları teslim ettiler.

Yıldırım Bayezid Kulübü
Kulüplerden Haberler
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Konak Rotaract Kulübü, İzmir Ödemiş Küre İlkokulu’nda okuyan öğrenciler için ‘Temel Kırtasiye İhtiyaçları’ 
yardımında bulundu. Kulüp üyeleri, okula giderek erkek ve kız çocukları için sırt çantaları, çeşitli kalemleri, 
defter ve boyama kitapları, okuma kitapları gibi daha birçok kırtasiye malzemesi içeren ‘Okula Hazırlık 
Paketlerini’ öğrencilere teslim etti.

Konak Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler
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Konak Rotaract Kulübü  Manisa 
Rotary Kulübü tarafından 
düzenlenen Ryla’ya 4 kişi 
ile katılım gösterip, yapılan 
yarışmalarda ödül kazanmıştır.

Konak Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

Denizli Rotaract Kulübü’nün 558. toplantısında Geçmiş 
Dönem Başkanları Rtc. Müge İbanoğlu, Denizli Rotaract 
Kulübü üye ve misafirlerine, 18-27 Temmuz tarihleri 
arasında katılmış olduğu Zürich, Limmattal, Lucern, 
Basel, Neuchatel, Lausanne ve Solothurn Rotaract 
Kulüpleri tarafından organize edilen Swiss Roundtrip 
2015 ile ilgili bilgiler vermiştir. Swiss Roundtrip’e katılan 
temsilciler ile birçok proje yapmayı planladıklarını 
belirtmiştir.

MANİSA RYLA
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Kulüplerden Haberler

Dans Hobi Grubu Eşbaşkanı olan, Denizli Rotaract Kulübü Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı Fırat Yavuzyılmaz, 
kulübün 558. toplantısında tüm hobi gruplarını tanıtarak tüm üye ve misafirleri bilgilendirmiştir. Üyelere tüm 
hobi gruplarına bir mail ile katılabileceklerini hatırlatırken, bu vesileyle kulüpler arası iletişimin gelişeceğini 
dile getirmiştir.

Denizli Rotaract Kulübü

DANS HOBİ GRUBU
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17 Eylül tarihinde Karşıyaka ve  İzmir Rotaract Kulüpleri ortak bir toplantı gerçekleştirmiş, yoga eğitmeni 
Irmak Bayındır’ı konuşmacı konuk olarak ağırlamış ve ‘Yoga Serüveni ve Sağlıklı Yaşam’ konulu sunumunu 
düzenlemişlerdir.

Karşıyaka Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler
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Karşıyaka Rotaract Kulübü

20 Eylül pazar günü İzmir Gönüllü Palyaçoları ile Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ndeki minik kardeşlerini 
ziyaret ederek hep beraber oyunlar oynadılar,  miniklerin ve ailelerinin oyuncak ve bebek bezi gibi ihtiyaçlarına 
destek oldular, bayramlarını kutladılar.

Kulüplerden Haberler
BAYRAM COŞKUSU
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29.09.2015 tarihinde aday üyelerimize Rotaract’ı 
tanıtma ve üyelerimizin bilgilerini tazeleme amacı 
ile Ritüel eğitimi düzenlenmiştir. Efes Rotary 
Kulübü’nden 5 rotaryenin katılım gösterdiği 
toplantıda 6. Grup BRT Yardımcısı Nazım Alper 
Ersöz sunumu gerçekleştirmiştir. Akabinde dönem 
başkanı Tunç Ataman Tunalı ve geçmiş dönem 
başkanı Sinem Beşir de kulüp tarihi ve geleneksel 
projeler ile ilgili sunumlarını gerçekleştirmiştir.

Efes Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler
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Denizli Rotaract Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı, Değerli Üyemiz Müge İbanoğlu, 18 -27 Temmuz tarihleri 
arasında Zürich, Limmattal, Lucern, Basel, Neuchatel, Lausanne ve Solothurn Rotaract Kulüpleri tarafından 
organize edilen Swiss Roundtrip 2015’e katılarak ülkemizi temsil etmiştir. İsviçre’de Zürich, Limmattal, Lucern, 
Basel, Neuchatel, Lausanne ve Solothurn şehirleri gezilerek ülke tarihi, coğrafyası ve kültürü tanınmış olup, 
kulüp başkanları yada temsilcileri ile bayrak değişimi yapılarak yeni dostluklar kazanılmıştır. Kendisine teşekkür 
ederiz.

Denizli Rotaract Kulübü

ROTAWORLD
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Urla Rotaract Kulübü

ROTAWORLD

Urla Rotaract Kulübü aday üyesi Kutay Can Yinanç, Hannover 
Rotaract Kulübü ile hazırlanan culture box’ı paylaşmıştır.

2451. Bölge’den Rotaract Gezira Sporting Kulübün 
Rotaract.net aracılığı ile duyurmuş olduğu uluslararası projesi 
olan “The Story behind your flag” Bayrağının Hikayesi 
Projesine Türk Bayrağımızın kabul tarihi, rengini   olarak 
açmış oldukları Facebook sayfasına yüklenmiş, projeye 
Türkiye’den kulübümüz ile katılım gösterilmiştir.
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Alsancak Rotaract Kulübü

      Tunus’ta bulunan El Pragma Kantoui’ nin geçtiğimiz 

sene başlatmış olduğu ‘Pragma’s Map’ isimli projeye, 

Alsancak Rotaract Kulübü olarak katılım gösterildi. 

Proje, dünya barışını hedeflemekteydi. Öncelikle, bu 

proje globalleşen dünyada, dünya barışını destekle-

mek adına yapılmış bir projedir. Bununla birlikte, 

projenin amaçları arasında farklı kültürler tanımak ve 

dünya çapında yeni dostluklar edinmek de yer almak-

tadır. Rotaract’ın amaçlarından bir tanesi de ‘sınırları’ 
ortadan kaldırmak ve dostlukları pekiştirmektir. Bu 

bağlamda; Alsancak Rotaract Kulübü de, bu projeye, 

dünya barışını desteklemek ve yeni dostluklar edine-

bilmek adına katılım göstermiştir.

Proje kapsamında; dünya haritasında Türkiye’ nin yerine Rotaract 2440’ın bölgesel pini konul-

muş, bununla birlikte El Pragma Kantoui Rotaract Kulübü’ nün göndermiş olduğu albüme 

de, kulüp fotoğrafı eklenmiştir.  Bunun sonucunda, hem albüm, hem de dünya haritası İtalya da 

yer alan Cecina Rosignano Rotaract Kulübü’ ne gönderilmiştir. Sonuç olarak; bu proje dünya 

barışını destekleyen, yeni kültürel alışverişleri geliştiren ve ülkeler arası sınırların kaldırılması adı-

na yapılmış olan güzel bir projedir.

ROTAWORLD
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Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü, ülkemizi ziyarete gelen, Polonya 2231. Bölge Warsaw Castle Rotaract Kulübünden 
Rotaractör dostlarımızı ağırlayarak, İzmir’i ve Türk kültürünü tanıtmıştır. Gün içerisinde kültürümüzü tanıtan 
aktivilerinin yanı sıra, Güzelyalı Rotaract Kulubü ve Polonya Warsaw Castle Rotaract Kulübü arasında bayrak 
ve Culture Box değişimleri yapılmıştır.

ROTAWORLD

CULTURE BOX ve BAYRAK DEĞİŞİMİ
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OCAKBAŞI

Buca Rotaract Kulübü

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü
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Güzelyalı Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

Bursa Rotaract Kulübü

OCAKBAŞI



HOBİ GRUPLARI
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2015-2016 Döneminin ilk etkinliğini Temmuz ayında Mandala Workshopu ile yapan Rotayoga Hobi Grubu, her 
Salı ve Perşembe 19.30’da toplam 16 kişilik üyesiyle yoga seanslarını sürdürmektedir. Dönem içerisinde güzel 
havalarda çeşitli outdoor etkinlikleri yapılacak ve yıl sonu için yoga dans gösterisine hazırlanılacaktır.

Rotayoga

HOBİ GRUPLARI
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Rotayoga

Bir yoga seansı doğru nefes teknikleri ile başlamakta; bedeni canlandıran ve esnekleştiren, tüm kas ve eklem 
gruplarını güçlendirmeye yönelik hareket serileri ile devam etmekte, konsantrasyon-meditasyon çalışmaları ve 
derin gevşeme ile sonlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar kendimizi tüm yönlerimiz ile araştırmamıza ve tanımamıza 
fırsat verir. Kendimizle ilgili farkındalığımızı arttır. Bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu bir bütün olarak AN’da 
yaşamaya davet eder ve böylece yaşamı daha keyifli, anlamlı ve bilinçli yaşamamıza yardımcı olur.   Hobi 
Grubu, tüm bunları deneyimlemek için, daha sağlıklı, esnek bir beden ve dingin, sakin bir zihin için, daha kolay 
odaklanma ve yaratıcılığı arttırmak için kurulmuştur.

Rtc. Melis Karacasulu
Bostanlı Rotaract Kulübü
RotaYoga Hobi Grubu Başkanı

HOBİ GRUPLARI
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Rotaract 2440. Bölge, Mutfak Sanatları Hobi Grubu olarak lezzetli bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerek hafta içi gerekse 
hafta sonu gerçekleşecek Workshop’larımız, atölyelerimiz ve eğitimlerimizle dolu dolu bir dönem geçirmeyi 
umuyoruz. Hem göze hem de damağa hitap eden etkinliklerimizle tüm mutfak seven Rotaractör dostlarımızın 
her zaman yanındayız. Hatta ilk etkinliğimizi Mavişehir Rotaract Kulübü’yle ortak gerçekleştirdik bile. Sizleri de 
bekleriz…

Rtc. Ufuk VURGUN
İzmir Agora Rotaract Kulübü
Mutfak Sanatları Hobi Grubu Başkanı

Mutfak Sanatları
HOBİ GRUPLARI
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Potaract; yani spor , dostluk ve güzel zaman demektir. Ağustos ayında  etkinliklere başlayan hobi grubumuz an 
itibariyle 35 basketbolsever Rotaractor ve misafir arkadaşımızı bir araya getirerek haftada en az bir defa grup 
içi maçlarına devam etmektedir. 

Her hafta Pazartesi günü Evka 3 Cavit Özyeğin İlk Okulu Spor Salonun’da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz 
akşam saatlerinde iş çıkışı sonunda gerçekleşmektedir. Bunların yanısıra, basketbol liglerinin başlaması ile birlikte 
şehrimizdeki takımların maçlarına gitmek , özel maç organize edilmesi ve takım ruhumuzu daha iyi yansıtmak 
için takım forması tasarlanması ilerleyen süreçte planlarımız arasındadır. Döneme başlarken söylediğimiz gibi; 
Basketbolu seviyoruz ve ruhları dinlendirmeye devam ediyoruz. 

Rtc.Kerem Küçükvural
İzmir Rotaract Kulübü
Potaract Hobi Grubu Başkanı

Potaract
HOBİ GRUPLARI
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Rotarelax

HOBİ GRUPLARI

Aklını özgürleştirmeye çalışıyorum, ben sadece kıbleyi gösteririm ama kapıdan girmesi gereken sensin! 
Korku, şüphe ve inançsızlık... Aklını özgür bırak... Merkezine odaklan... 

Farklı bir evrenin giriş kapısında seni bekliyorum... Kuantum fiziği,  çekim yasası, nefes, konsantrasyon, manyetik 
enerji, meditasyon, rahatlama, imgeleme, düşünce düzenleme, bilinçaltı temizliği ve belki de en merak ettiğin 
soruların cevabı burada... Rotarelax ile sen kendi merkezine dönüş için hazır mısın? Her ayın bir günü birlikte 
olucak ve bunu tüm aya yansıtarak sene sonuna kadar kendimize her ay bir adım daha yaklaşıcaz şuan 20 kişiyiz 
ve niyet ediyoruz ki sayımız artsın merkezine yolculuğa çıkanlar bize katılsın... Sene sonu geldiğinde içimizde ki 
dönüşüm kendimizden başlayarak hayatlarına  dokunduklarmıza yansısın...
Bu ay 14 Ekim Çarşamba gecesi saat 20:00 de Fuar İzmir sanat binası önünde olacağız. Üzerine uzanabileceğiz 
bir polar ve örtü sizi sıcak ve rahat hissettirecektir. Sevgiyle sizi bekliyor olacağım.

Rtc. Melisa Fulden Erışık
Güzelyalı Rotaract Kulübü
RotaRelax Hobi Grubu Başkanı
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Ben Buse Idil Baykent, Konak Rotaract Kulübü üyesiyim ve Rotadans’ın bu yıl eşbaşkanlığını yapıyorum. Bu yıl 
Rotadans’ta ilk başlarda Konak Belediyesi ile birlikte halk oyunlari çalışmaları yapıp sonrasında latin danslarına 
geçiş yapacağız. Şu anda 13 kişiyiz. Eğlenceli ve kendimizi rahatça ifade edebileceğimiz zamanlar geçireceğiz. 
Dans ve bol eğlence dolu bir yıl olacak hepimiz için. Yıl sonunda da umuyorum ki hep birlikte güzel bir show 
çıkartacağız.

Rtc. İdil Bayken
Konak Rotaract Kulübü
RotaDans Hobi Grubu - Eş Başkanı

Rotadans - İzmir
HOBİ GRUPLARI



46 44

Rotadans - Denizli

Üniversite yıllarım da Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu(TÜHAD) ‘nda 3 yıl görev aldım. Sırasıyla 
Denizli zeybek ekibi, Akdeniz (potpori )ekibi, İzmir zeybek ekiplerinde oynadım. Rotaractör arkadaşlarımla 
ve misafirlerimizle birlikte aynı sahneyi ve heyecanı paylaşacak olmamdan ötürü çok mutluyum.

Denizli Zeybek Ekibi olarak 14 üyemizle haftada 1 kez çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.İlerleyen zamanlarda 
çalışma günlerini arttıracağız. Denizli yöresinin oyunlarını sizlere en güzel şekilde sergileyeceğimiz günleri 
heyecanla bekliyoruz.
 
Rtc. Fırat YAVUZYILMAZ
Deniz Rotaract Kulübü
RotaDans Hobi Grubu - Eş Başkanı

HOBİ GRUPLARI
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Yeni dönemimize enerjik bir giriş yaptık. 1 ekimde hobi grupları için kayıtların sonlanmasıyla birlikte listemiz 
oluştu. Biz 11 kişilik bir ekibiz. Dönem içerisinde hafta da 1 gün düzenli olarak çalışmalarımızı yapıp yıl 
içerisinde siz değerli rotaractörlere bütün bir yılın emeğini sergilemeyi planlıyoruz. Aynı zaman da mart ayı için 
hazırlayacağımız sürpriz bir yarışmamız var. Ve tabii ki sosyal sorumluluk kısmını da unutmadık. Yıl içerisinde 
oluşturacağımız bir ekip ile tiyatroya gidemeyecek durumda olan çocuklara ulaşacağız. Köy meydanlarında, 
okul bahçelerinde onlara çocuk oyunu sergileyecek ve bilinçlenmelerine güzel vakit geçirmelerine biraz da 
olsa imkan sağlamış olacağız. Çok keyifli ve heyecanlı bir dönem de benimle birlikte olmayı tercih eden tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Rtc. Ayşe Vatansever
Efes Rotaract Kulübü
Tiyatro Hobi Grubu Başkanı

Tiyartro Hobi Grubu 

HOBİ GRUPLARI
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• Karton kutu
• Maket bıçağı
• Koli bandı
• Çöp poşeti

Dikkat Havalar Soğuyor! 

Kedi dostlarımıza birer ev yapmaya ne dersiniz?

Evet malzemeler sadece bu kadar. Ve en önemlisi ise günün 24 saatlik 

diliminden sadece 5 dakikanızı ayırmanızı istiyorlar!

Zamanınızı almayacak basit ve bir o kadar da kullanışlı 

kedi evleri için elimizde bulunması gereken malzemeler; 

KEDİ EVİ
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Dikkat Havalar Soğuyor! 

Kedi dostlarımıza birer ev yapmaya ne dersiniz?
Haydi başlayalım!

1- Kutunun bir yüzüne kedilerin rahatlıkla girip çıkabilmesi için kapı yapıyoruz,

2- Bant ile köşelerden bantlıyor ve içerisine kar veya yağmur girmesini engel oluyoruz.

3- Kutuyu kalın bir çöp poşeti ile de kaplayarak daha korunaklı hale getirebiliriz!

KEDİ EVİ
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Dostlarımız için hazırlanan kurumuzu kuru ve yüksek bir  yere koyarak tabanından su al-
masını da önleyebiliriz.  5 dakikanızı bile almayacak olan kedi evlerinin soğukta üşüyen 
dostlarımızı ne kadar yararlı olduğunu unutmamalıyız.
  

     BU DÜNYA HEPİMİZİN!

KEDİ EVİ
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ONEDİO RÖPORTAJ
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Türkiye’nin en yeni ve başarılı girişimlerinden onedio.
com kurucusu Kaan Kayabalı ile sizler için bir röportaj 
gerçekleştirdik. Geleneksel röportajların aksine bu 
röportajda, girişimcilerin merak edebilecekleri soruların 
yanıtlarını, daha önce bu soruların yanıtlarını tecrübe 
etmiş, birinci ağızdan almayı hedefledik. Bu keyifli 
röportajın, siz değerli girişimcilere faydalı olmasını umar, 
Kaan Kayabalı’na yardımlarından ötürü teşekkür ederiz.

     “Onedio fikri, 2010 yılında klasik Ankara – İstanbul iş seyahatlerimden birinde, İstanbul’dan Ankara’ya 
doğru araba kullanırken, Gerede civarlarında ortaya çıktı. Türk internetinin, hem farklı kaynaklardan, farklı 
kategorilerden haberleri derleyen, hem klasik internet gazetelerinden farklı olan, hem de sosyalliği ön 
plana çıkartan yeni bir içerik mecrasına ihtiyacı olduğunu düşündüm. Flipboard, Huffingtonpost, Buzzfeed 
hepsi daha çok yeniydi ve Türkiye gibi müthiş zengin bir gündemi olan ülkede mutlaka benzer bir model 
uygulanmalıydı zira Türk internet kullanıcılarının %97’si her gün en az 1 haber sitesine girerken, tüm haber 
siteleri birbirinin “AYNI”sıydı. Herkes “yeni medya” konseptinden bahsederken aslında Türk ekosistemi, 
geleneksel gazeteciliğin internete bir yansımasıydı. Ne bir yenilik, ne bir farklılık yoktu.. Tasarımda bile!”

Kaan Bey, onedio fikri ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Fikriniz tohum aşamasın-
da iken ne iş ile meşguldünüz?

Röportaj
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Projenize bir yatırım alarak başladınız, bu süreç nasıl gelişti ve yatırım 
sürecini nasıl yönettiniz?

Projenize bir yatırım alarak başladınız, bu süreç nasıl gelişti ve yatırım süre-
cini nasıl yönettiniz?

O gün eve gidince onedio.com domainini satın aldım, içerik üretenler (gazeteciler, markalar, politikacılar 
vb), tüketenler ve bu içeriği insanlara sosyal medyadan ulaştıranlar arasında bir yapı kurup, “Yeni Medya”yı 
formülize etmenin ilk adımını attım.  O zamanlar ilk girişimim olan V-Count.com ile meşguldüm, ki o da aslında 
oldukça iyi bir başarı hikayesidir.

Öncelikle V-Count’taki ortağımı Onedio’ya bütçe ve zaman ayarıma konusunda ikna ettim. Belli bir bütçe 
ayırdıktan sonra küçük bir freelance ekip kurdum ve prototip çıkardık. O prototipi iş dünyasından tanıdığım, 
yeni işlere ve teknolojilere meraklı insanlara götürdüm ve ilk tohum yatırım konusunda 3 kişilik bir melek 
yatırımcı grubunu Onedio’ya yatırım yapmaya ikna ettim.

Röportaj

4 kişilik bir ekiple başladık. O zamanlar bir 
yandan diğer girişimimin de CEO’luğunu 
yaptığım için Onedio’ya sadece akşamlarımı 
ayırabiliyordum. Strateji yol haritası, ürün yol 
haritası, ekibin koordinasyonu ve yönetimi 
yaptığım ve yapabildiğim işlerdi.



54

Onedio.com tam olarak kullanıcılar ile hangi tarihte buluştu? Bu tarihten 
itibaren onedio.com ’u insanlara hangi yollar ile tanıttınız?

İnternet Girişimciliği ekosistemine 
Ankara’dan dahil oldunuz? 
Peki hala Ankara’da mısınız?

Onedio şirketi resmi olarak Ekim 2011’de kuruldu. Mart 2012’de kapalı beta, Ağustos 2012’de açık yayına 
başladık. Sosyal bir haber sitesi olduğumuz için, çıkış noktamızı sosyal medya olarak belirledik. Amacımız 
insanların timeline’larına girip, oradan Onedio bilinirliğini ve trafiğini arttırmaktı. Çok çeşitli “çok fazla 
takipçiye sahip” twitter ve facebook hesapları ile işbirliği yaptık, ve hala yapıyoruz. Gelir paylaşımı modeli ile, 
Onedio içeriklerini ev sponsorlu içeriklerini takipçileri ile paylaşan bu ekosistem Onedio’ya çok büyük bir ivme 
kazandırdı.  İşmodelimizin en yenilikçi yönü hala bu.

Ankara’da yaşıyorum ama her hafta en az 2 gün İstanbul’dayım. Ankara’dan taşınmayı düşünmüyorum, 
İstanbul’da şu an kurma aşamasında olduğumuz iyi bir ekip satış, pazarlama ve Onedio ekosisteminde 
çalışırken, ben Ankara’da sakin sakin en iyi yaptığım şeyi yapıp, ürüne ve ürünün geleceğine odaklanacağım.

Röportaj
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Projenize bir yatırım alarak başladınız, bu süreç nasıl gelişti ve yatırım süreci-
ni nasıl yönettiniz?

Yatırım alma aşamasında, Revo Capital ile görüşmelerinizde, girişimcilere 
önerebileceğiniz ne gibi stratejiler uyguladınız?

Revo Capital ile beni Dakick’in kurucusu sevgili Serkan Ünsal tanıştırdı. Onedio’nun görünmeyen yüzü, yayıncı 
ve paylaşımcı ekosistemi, native advertising trendine uygun ve ölçeklenebilir gelir modeli, dijital medyayı ve 
alışkanlıklarını kökten değiştirmeyi hedefleyen vizyonu Revo’yu ilk toplantıda etkiledi J Yaklaşık 2 ay gibi bir 
sürede Revo Onedio’ya yatırım yapmaya karar vermişti, bürokratik işlemler ve süreçler yatırımın yaklaşık 5 
ayda kapanmasına sebep olsa da şu an iki taraf da çok memnun.

Açıkçası belli bir strateji uygulamadım. Tek yaptığım, projeye olan inancımı, güvenimi ve kendimi adamışlığımı 
görmelerini sağlamaktı. Elbette kompleks bir ürünün planlanıp, tasarlanıp, belli bir strateji doğrultusunda 
hayata geçirilmesi ve bunun başarılı olması da etkili oldu. Geriye dönüp baktığımda belki de en etkili şey, 
halihazırda çalıştığım şirketim olan V-Count’da, 15 kişilik bir ekip kurup, 0’dan milyonlarca dolar ciroya 
ulaştırdığım bir kurguyu ortağıma devredip tamamen kendimi Onedio’ya adayacak olmam, Onedio’ya ne 
kadar güvendiğimi ve ne kadar büyük bir fırsat gördüğümü Revo’ya göstermiş olabilir.

Röportaj
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Projenizi, Revo Capital yatırımından öncesi ve sonrası diye ayırsak, onedio.
com ’da ne değişti?

Yatırım alma aşamasında, Revo Capital ile görüşmelerinizde, girişimcilere 
önerebileceğiniz ne gibi stratejiler uyguladınız?

Revo yatırımı henüz çok taze olduğu için bunu derinlemesine analiz edecek bir zaman olmadı henüz. Ancak 
kasada paranın olması çok büyük bir avantaj. 1.5 – 2 yıl sonra konuşacağımız şeyleri şimdiden konuşmaya 
başladık. Pazarlama bütçemiz 0’ken şimdi aylık 10 binlerce dolar konuşuyoruz. Ama bence en büyük avantajı 
sektöre koyduğumuz bariyer. Onedio zaten teknik olarak çok güçlü ve sektörde pek rastlanmayan altyapıya 
sahipti, şimdi finansal olarak da güçlü olması rekabet edecek veya edebilecek potansiyel firma sayısını 
minimuma indirdi.

Onedio’nun yönetim kurulu başkanı ve CEO’su benim. 
Onedio’nun günlük operasyonları, hedefi ve vizyonu ile 
ilgili tüm kararlardan ben sorumluyum. Elbette şirketin 
yapısı ile ilgili kararlarda şirket ortakları olarak birlikte 
hareket etme ve karar alma durumundayız.  Ancak 
bir şeyi de ayrıca belirtmek isterim ki, yatırımcılarımız 
gerçekten hem sektörde çok tecrübeli, hem teknoloji 
konusunda çok bilgili ve her şeyden önemlisi çok vizyon 
sahibiler. Bu yüzden onlarla tartışmayı, toplantı yapmayı 
ve birlikte karar almayı çok seviyorum. İş dünyası 
ilişkilerinden faydalanıyorum, tavsiyelerini dinliyorum. 
Zaten Revo’yu seçmekteki en büyük motivasyonum 
da buydu, parayı koyup kenara çekilecek, ayda yılda 
bir sadece finansal tabloları talep edecek bir yatırımcı 
değil, işin ucundan biraz da olsa tutacak bir yatırımcı 
arıyordum. Revo’nun Onedio’ya yatırdığı paradan 
daha çok, işin ucundan tutmasından faydalandığımı 
söyleyebilirim.

Röportaj
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Revo, Onedio’dan dijital medya sektörünü değiştirmesini bekliyor. Onedio da revodan, dijital medya sektörünü 
değiştirip, yeni medyayı kurgularken her türlü maddi ve manevi desteği bekliyor

Son aldığınız yatırımda, Onedio ve Revo Capital’in birbirinden beklentileri 
nelerdi?

İş akış planınıza göre, gelecek dönemde onedio.com’daki önceliğiniz ve 
hedefleriniz nelerdir?

Öncelikle Türkiye’deki sosyal medyada sponsorlu Onedio içeriklerinin yüzbinlerce kişiye ulaşmasını sağlayan 
“Supersharer Network” adını verdiğimiz Twitter ve Facebook hesaplarının genişlemesi, Markaların sponsorlu 
içeriklerini başka web siteleri aracılığı ile insanlara ulaştırdığımız aynı Google’ın Adsense Banner Network’ü 
gibi kurguladığımız Onedio Widget Network’un genişlemesi ana hedefimiz. Şu an “Supersharer Network” ile 
markaların içeriğini facebook’ta 25 Milyon, Twitter’da 5 Milyon kişiye ulatırabiliyoruz. Onedio Widget henüz 
beta testinde olmasına rağmen sadece 10 tane sitede günde 15 milyon defa görüntüleniyor. Daha gidecek 
çok yol var. 2014’ün ortasında da İngilizce içeriğe adım atmayı hedefliyoruz.

Girişiminiz için, çok ama çok çalışın, ama asla tek iş yapmayın. Çok okuyun, rakiplerinizi çok ve düzenli analiz 
edin, iyi yaptıkları şeyleri, kötü yaptıkları şeyleri algılayın, müşterilerinizle konuşun (hiç olmasalar bile), iş 
ortaklarınızla konuşun (hiç olmasalar bile), yatırımcılarınızla konuşun (hiç olmasalar bile). Bu kadar farklı bakış 
açısını analiz edip, kafa yorduktan sonra zaten işleri doğru yola girecektir.

Röportaj

Girişimcilere hayati tek bir öneride bulunacak olsanız, bu ne olur?
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Örnek almak demeyelim de, tutkuları, kararlılıkları ve dünyayı değiştirme hevesleri ile hayran olduğum ve çok 
takdir ettiğim 3 kişi var: Steve Jobs, Jeff Bezos ve Elon Musk. Bu kadar farklı bakış açısını analiz edip, kafa 
yorduktan sonra zaten işleri doğru yola girecektir.
 

Internet Girişimciliğinin gün geçtikçe popülerleştiğinin herkes farkında. Daha çok insanı içine çekeceği için çok 
güzel projelerin çıkmasını bekliyorum. Ancak global bir marka ve proje çıkartmak istiyorsak, klasik Türk iş dünyası 
rutinlerinden ve egolarından kurtulmamız lazım. Kendi işine değil, başkasının işine odaklanan bir rekabet anlayışı 
Türkiye’yi ve ekosistemi bir yere getirmez. Bol bol yardımlaşmalı ve bol bol paylaşmalıyız.

İnternet Girişimciliğinin Türkiye’deki bugünü ve geleceği ile ilgili görüşleriniz, 
beklentileriniz nelerdir?

İş Dünyasından örnek aldığınız bir kişi var mı?

Röportaj
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Halloween

Dünya’nın hemen hemen her yerinde kutlanan Cadılar Bayramı bu sene de her zaman olduğu gibi 31 Ekim’de 
bin bir çeşit kostumlü insanın katılacağı partilerde kutlanacak. Maskeli balolar, korku filmi seansları tekrar 
gündemimizde olup dünya çapındaki ünlülerin kostum yarıştıracağı bu güne hazırlandıkları şimdiden çıkan 
haberler arasında.
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Halloween

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı’nın çıkış noktası Hristiyan kökleri olmasına rağmen, bugün doğu 
ülkelerinde bile kutlanmaktadır. Sonbahar biter, kışa hazırlanılır ve bu soğuk günlerde kötü ruhların dünyaya 
geçişinin kolay olduğu inancını korkutucu kostümler giyerek kırmaya çalışılır. Çocuklar kostumleriyle beraber 
kapı kapı dolaşıp “şeker ya da şaka” diye sorar ve şaka seçilirse ev sahibine çeşitli muziplikler yapılır. Ev sahibi 
de gelen çocuklara harçlık ve şeker verir. Bu bayramın en belirgin sembolü balkabağıdır. İçi boşaltılır, gülen 
yüz gibi oyulur ve içinde bir mum yakılarak ona şeytani bir surat şekli verilir.
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Halloween

- Tune To One Frequency Halloween Party___Çeşme Altınkum, 30 Ekim-31 Ekim

Halloween denildiğinde akıllara ilk gelen ünlü isim ise; Heidi Klum.

Her yıl yaptığı cadılar bayramı partisi ile adından söz ettiriyor. Sadece kostümleri ile değil, vücut 
makyajı ve yaratıcı fikirleriyle de “Bu yıl ne sürpriz hazırlıyor acaba” diye düşündürüyor. Kişisel 
Instagram hesabında bu yıl için yaptığı hazırlıkları paylaşmaya başladı bile. Sabırsızlıkla bekliyoruz.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Geleneksel Kortej

Bir Rotary ve Rotaract Ritüeli olarak 29 
Ekim kortejine katılmak ve o muhteşem 
atmosfere şahit olmak her Rotaractörün 
mutlaka yaşaması gereken bir duygudur. 
Birlik ve beraberliği derinden hissettiğimiz 
günlerden biri olan Cumhuriyet 
Bayramı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da 
Gündoğdu Meydanı’ndan Cumhuriyet 
Meydanı’na coşkuyla yürüyeceğiz. Tüm 
Rotary ve Rotaract Ailemizi bekliyoruz...
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