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Rotary&Rotaract Ritüelleri

Trafik Temalı Logo Yarışması Sonuçlandı

Kulüplerden Haberler

Rotaworld

Rotaract Olmak Bunu Gerektirir

Kökten Ulaş Briant  - Tiyatro Söyleşi

Bunları Biliyor muydunuz?

Yaz Düğünleri   



Rotavizyon dergisi 3. sayısı çıktı!
 
Bu sayının konsepti, Rotary ve Rotaract ritüelleri.

Rotary’nin kuruluşundan, kulüp demirbaşlarına, ocakbaşı organizasyonlarından toplantı 

düzenine kadar geniş bir kapsamda ritüelleri anlatmaya çalıştığımız bu sayıdan keyif ala-

cağınızı umuyoruz. 

Tiyatro Hobi Grubu Başkanı Ayşe Vatansever tarafından RYLA Komite Başkanı Kökten 

Ulaş Birant ile yapılan keyifli tiyatro röportajı. 

Bu yaz evlendirdiğimiz Rotaractör dostlarımız, Karşıyaka Rotaract Kulübü tarafından düzen-

lenen Bunları Biliyor Musunuz? Köşesi, Rotaworld ve kulüplerden gelen haberler bu sayıda 

bulabileceğiniz bazı konu başlıkları. 

Keyifli zaman geçirmeniz dileğiyle...

 

İrem Sunalbursalıoğlu

U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, 15-16 Dönemi

Rotavizyon ve Sosyal Medya Editörü



Trafik temalı logo yarışması sonuçlandı...

U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Bundan sonra ilk aşamada; öncelikle Rotary tarafından bastıralacak stickerları arabalarımıza yapıştırarak, 
trafik gönüllüsü olduğumuz mesajını kamu oyuna duyuracağız.
Sadece basılı değil, internet ortamında mail altı imzalarımızda da trafik logomuzu kullanarak farkındalık 
yaratmaya devam edeceğiz.
Ayrıca trafik alanında yapılan tüm projelerde mutlaka logo kullanımına özen göstermemiz gerekmektedir.
Rotary ve Rotaract Kulüplerinin katkılarıyla günden güne işlevselliği artan Rotary2440#Trafik sayfamızda siz 
de gördüğünüz trafik ihlallerini paylaşabilirsiniz. Ne kadar yüksek katılım, o kadar büyük farkındalık demektir.

Trafik logo yarışmasına 6 Rotary Kulübü, 11 Rotaract Kulübü ve Bölge Rotaract Temsilciliği olmak üzere 18 
kulüpten 76 logo katılmıştır. 76 logo arasından titizlikle incelenerek; kullanım kolaylığı, sticker, rozet gibi basılı 
materyallere uyarlama fonksiyonelliği ve tasarım çizgisi göz önünde bulundurularak, Bölge Rotaract Temsil-
ciliği adına yarışmaya gönderilen logo birinciliği kazanmıştır.
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

Rotary, 1905 yılında 4

başlamıştır. O zamanlar da bu kişiler yaptıkları toplantılarda birbirlerini tanımak ve aralarında iyi ilişkil-

er kurarak her birinin bireysel gelişimini sağlamayı amaçlanmışlardır. Rotary daha sonraları dünyada iyi 

niyet ve barışın korunmasına inanan, bütün mesleklerde yüksek ahlak standarlarını teşvik eden “Rota-

ryenlerin” dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluş haline gelmiştir.

Rotary in action kelimelerinin birleşiminden oluşan Rotaract, Rotary’nin genç rotaryenler yetiştirmek 

1968 yılında kurulan, 

North Charlotte Rotaract Kulübüdür.

                               Rotary’nin evrensel mottosu “Dostluk Yoluyla Hizmet”tir. 
         Her yıl logo ve slogan Dünya Guvernörünün belirlediği tema üzerinden değişerek şekillenir.
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

3

Geçmiş dönem temaları aşağıdaki gibidir



Dünya çapında 178 ülkede, toplam 525 bölge bulunmaktadır. Bu bölgelere bağlı Rotaractörlerin 

sayısı ise; 219,397’dir ve gün geçtikçe sayı artmaktadır.

Rotary ve Rotaract’ın özü kardeşlik ve dostluğa dayanır. Uluslararası bir ailenin üyeleri olarak; önceden 

haber vermeksizin toplantısına katılabileceğimiz 178 ülkeden, kardeşimiz bulunmaktadır.

Rotary’i tanımak ve anlamak için, dostluklar kurmak, farklı kültürler tanımak, topluma hizmeti bir 

yaşam tarzı haline getirmek, kişisel gelişim ve mesleki konuların üzerine düşmek ve ritüellere hakim 

olmak çok önemlidir. 

Bayrak düzeninden, toplantı katılımlarındaki oturma düzenine kadar birçok ritüeli dergi içerisinde bu-

labilirsiniz.

Rotary&Rotaract Ritüelleri

Keyifli okumalar.

4



Rotary&Rotaract Ritüelleri

1. Çan&Tokmak

Çan, Rotary Kulüplerinin düzenli bir şekilde toplandığını, tokmak ise başkan ile çalışan tüm siste-

min, yönetim kurulu ve komitelerin kurmuş olduğu Rotary düzeninin simgesi olarak görülür. 

(Rotaract El Kitabı, 2008-2009: 51).
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

2. Başkanlık Kolyesi

Başkanın sadece Başkanlık döneminde taşıdığı, başkanlığını ve kulübünü sembolize eden aracıdır. 

Rotaract amblemi, kulübünün adı, bulunduğu Rotaract bölgesi ve GDB isimlerini ve dönem-

lerini içerir.
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

3. 4’lü özdenetim   

“Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler.

1) Gerçeğe Uygun mu?

2) İlgililerin Tümü İçin Adil mi?

3) İyi Niyet Ve Daha İyi Dostlukları Sağlayacak mı?

4) İlgililerin Tümü İçin Yararlı mı? 

1932 yılında Herbert J. Taylor tarafından, başına getirildiği iflas aşamasındaki Chicago Alimünyum Şirketi’nin 

başkanlığına geldiğinde söylenmiştir.
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

4. Rotaract’ın evrensel sloganı; “Hizmet Yoluyla Dostluk” tur…

5. İlk isim ile hitap etmek, sayın, hanım, bey gibi sıfatlardan kaçınmak önemlidir.

6. Her Rotaract kulübü Başkanı toplantılarında Kulüp Bayrağını, Türk Bayrağını, Dönem 

Bayrağını,           çanını ,başkanlık ceketini ve başkanlık madalyonunu yanında bulundurmalı 

ve kullanmalıdır. 

7. Her ne olursa olsun, tüm protokol düzenlerinde Kulüp Sekreteri, Kulüp   Başkanının sol-

unda oturur. Onur konuğu ise Başkanın sağındadır.

8. Bir Bölge Görevlisinin birden fazla görevi varsa en yüksek derece görevi hangisi ise o 

görev esas alınır.

9. Kulüp Toplantısının yapılacağı salonda Türk Bayrağı, Atatürk Resmi veya Büstü, Bölge 

Bayrağı, Kulüp Bayrağı bulunmalıdır.

10. Salonun dekorasyonunda Türk Bayrağının diğer bayraklardan daha yükseğe asılmasına 

ve boyutlarının diğer bayraklardan daha büyük ve ütülü olmasına itina edilmelidir.
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

11. Tüm üyelerin mümkün olduğu kadar resmi kıyafetlerle katılımı önemlidir.

12. Mazeretsiz DÖRT (4) toplantı üst üste katılmayan veya olağan toplantıların %60’ına 

katılamayan üyenin üyeliği Rotaract Ana Tüzüğü’ne göre kendiliğinden düşer. 

13. BRT* Bölge Rotaract Temsilcisi’nin kısaltmasıdır.

14. RAC* Rotaract Kulübü’nün kısaltmasıdır.

15. RTN* Rotaryenin kısaltmasıdır.

16. RTC* Rotaractörün kısaltmasıdır.

17. GDB* Geçmiş dönem başkanının kısaltmasıdır.

18. Asamble*    Gelecek Dönem için konusunda uzman Rotaryen ve Rotaract Bölge Görevli-

lerinden; Kulüp Başkanlığı, Sekreterliği, Saymanlığı ve Komite Başkanlığı eğitimlerinin ver-

ildiği bir buluşmadır. Gelecek dönemle ilgili planlamalar yapılır ve hedefler tartışılır.
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Rotary&Rotaract Ritüelleri

19. Bölge Konferansı*    Geride bırakılan dönemin yorgunluğunu atmak ve dönem içerisinde 

yapılan etkinlikleri anlatmak ile aynı zamanda Bölge tarafından verilen takdir ödülleri almak gibi ögel-

eri içinde barındıran, bölgenin en görkemli buluşmasıdır.

20. Kulüp asamblesi*    Kulübün program ve diğer etkinliklerinin değerlendirildiği, tüm kulüp üye-

leri, yönetim kurulu üyeleri ve komite başkanlarının hazır bulunduğu bir toplantıdır. Bu toplantıda 

komitelerden raporlar alınıp, üzerinde tartışma yapılır. Bir anlamda Kulüp Asamblesi kulübün planlama 

ve danışma organıdır. 

21. RYLA* Rotary Yarının Liderlerini Arıyor

Her yıl Rotary Kulüpleri tarafından seçilmiş binlerce genç Rotary’nin sponsorluğunda düzenlenen 

kamp ve seminerlere katılmak üzere seminerlerin yapılacağı yerlere gönderilirler. Çok samimi bir ark-

adaşlık ortamı içinde yapılan bu toplantılara seçkin ama farklı ortamlardan 100-150 kadar genç kız 

ve erkek uygar bir tartışma ve fikir alışverişlerinde bulunarak,etkili konuşma liderlik eğitimi alma ve 

düzenlenen çeşitli Sosyal etkinliklere katılma imkanı bulurlar ve bu şekilde kişilik gelişimi, liderlik ve iyi 

vatandaş olma vasıflarını kazanma amaçlı çalışmalara doğrudan katılmış olurlar.
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Kulüplerden Haberler

AGORA ROTARACT KULÜBÜ

Agora Rotaract Kulübü Cafe Twins’e iş yeri gezisi düzenlemiştir. Pek çok kulübün ilgi göster-
diği etkinlikte alanında uzman kişiler tarafından kahve yapımı anlatılmış ve sorular yanıtlan-
mıştır.
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Kulüplerden Haberler

ALSANCAK  ROTARACT KULÜBÜ

Unutulmaya yüz tutmuş sanatlar 
arasında yer alan Naht Sanatının 
ustaları Tayyar Ceberut ve Ömer 
Erkaraman konuşmacı konuk olarak 
Alsancak Rotaract Kulübü’nün to-
plantısına katılmıştır. Konuklar 
sayesinde hem Naht Sanatı tanın-
mış hem de keyifli bir sohbet 
gerçekleştirilmiştir.
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Kulüplerden Haberler

DENİZLİ ROTARACT KULÜBÜ

Değerli Güvernörümüz Reha Akın’ın hami kulüp ziyaretinde, Denizli 
Rotaract Kulübü ortak toplantısını gerçekleştirmiştir. Guvernörümüz ile 
birlikte gelecek projeleri değerlendirilmiştir.
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Kulüplerden Haberler

GÖZTEPE ROTARACT KULÜBÜ

30 Ağustos Pazar günü, sosyal bahçe projeleri-
nin ilk ayağını İzmir Foça’da hayata geçirilmiştir. 
Yeni Foça Reha Midilli İlkokul ve Ortaokulu’nda 
1 adet yakan top sahası, 1 adet mendil kapma-
ca alanı, 1 adet basketbol sahası, 4 adet sek 
sek ve 1 adet üç taş oyun alanları çizilmiştir. Ro-
taractörlere yardımcı olan okul idari yetkilileri ve 
öğretmenlerine de ayrıca teşekkür edilmiştir. 
“Unutmayalım ki çocuk oyunla, Dünya çocukla büyür.”	  

Dönemin İlk Düşlerine Renk Verildi

19 Ağustos Çarşamba günü, Ege Üniversitesinde te-

davi gören Nafize Çobanoğlu’nun düşlerine renk veril-

di. Dileği olan diz üstü bilgisayarı ailesi eşliğinde kulüp 

üyeleri tarafından kendisine teslim edilmiştir. Düşlerine 

renk verilen küçük kardeşimizin en kısa sürede iyileşmesi 

ümidiyle...
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Kulüplerden Haberler

GÖZTEPE ROTARACT KULÜBÜ

Göztepe Rotaract Kulübü  ev sahipliğinde gerçekleşen 2440 Bölge 3.Grup Kulüpleri Alsancak, Gün-

doğdu, Konak ve Kordon Rotaract kulüpleri ile birlikte ortak toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya 

katılan konuşmacı konuğumuz Friendship Force Organization Young Generation Takımı üyesi Dilek 

ŞINLAK, rotaractörleri yalnız bırakmayan Konak Rotary Genel Sekreteri Meltem Onay ve “Rotary 

Rotaract Ritüel Sunumu” gerçekleştiren Komitelerden Sorumlu Bölge Sekreteri Rtc. Seda ACAR’a 

teşekkür edildi.

Göztepe Rotaract Kulübü Ev Sahipliğinde 3. Grup Ortak Toplantısında Rotary-Rotaract 
Ritüelleri  Gerçekleşti
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Kulüplerden Haberler

GÖZTEPE ROTARACT KULÜBÜ

Çiğ Köfte Konseptli İlk Ocakbaşı Gerçekleşti

18 Ağustos’ta Çiğ Köfte Konseptli Yiğit Kuştan Göztepe Rotaract Kulübü aday üyesinin evinde 

14 kişinin katılımı ile ocakbaşı düzenlenmiştir. Çiğ köfteleri hazırlayan Efe Aksoy üyemize ve ev 

sahipliği yapan Yiğit Kuştan’a teşekkür edildi.
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Kulüplerden Haberler

İZMİR ROTARACT KULÜBÜ

İzmir Rotaract Kulübü tarafından, 

17.08.2015 tarihinde  Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Tiyatro Topluluğu 

ve İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu 

ile birlikte bölgenin ve dönemin ilk 

iş yeri gezisi Altay Spor Kulübü Vali 

Kutlu Aktaş Tesisleri’ne düzenlen-

miştir. İş yeri gezisinde Altay’ın tarihi, 

başarıları, stratejileri hakkında sohbet 

gerçekleştirilmiş ve yönetim binası ve 

sahaları gezilmiştir

İzmir Rotaract Kulübü, 12.08.2015 tarihinde Güzelyalı Rotaract Kulübü ile ortak bir happy hour 

gerçekleştirmiştir. İki kulübün üyelerinin kaynaşabildiği, güzel bir sohbet ortamının olduğu ve yapılabi-
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Kulüplerden Haberler

İZMİR ROTARACT KULÜBÜ

12.08.2015 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Rotaract Akademi işbirliğinde, İzmir Kent 

Konseyi Binası’nda İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Duygu Ersin tarafından ‘Erasmus+ Programı Bil-

gilendirme Toplantısı’ düzenlenmiş ve rotaractlardan 80 kişi İzmir Rotaract Kulübü’nde ise 9 kişi 

katılım sağlamıştır. Eğitimde, Erasmus+ Programı’nın teknik bilgileri üzerine bilgilendirme yapılmıştır.

Geleneksel Yat Partisi
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Kulüplerden Haberler
KARŞIYAKA ROTARACT KULÜBÜ

Karşıyaka Rotaract ve Interact Kulüpleri;  

Evciler -

ması’nın ‘’YARDIMSEVER ATIKLAR’’ 

oluşumuyla beraber 3 ay boyunca  her 

türlü elektronik atığınızı (cep telefonları, 

mp3 playerlar, kumandalar, kablolar, 

küçük ev aletleri vb.) toplayacaklar ve 

geri dönüşümünü sağlayarak, geliriyle  

bizim mahalledeki kardeşleri için bir       

oluşturacaklar.
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Kulüplerden Haberler
KONAK ROTARACT KULÜBÜ

28.08.2015 tarihinde Gazi Kadınlar sokağında yer alan Napolion isimli mekanda, tüm geliri 

EÇEV’e bağışlanan “BLOODY MARY” konseptli “Yaza Veda” Partisini gerçekleştirdi.
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Kulüplerden Haberler
BURSA KULÜPLERİ

Happy Hour’da 3 kulüp bir arada…
Nilüfer Rac, ağustos ayı happy hour organizasyonunu Çekirge Rac&Osmangazi Rac ile birlikte 

gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda, Nilüfer Rotary Kulübü Dönem 

Başkanı Özge Öztürk’ün doğum günü kutlandı.

Senavet’i ziyaret ettiler
Nilüfer RAC, meslek hizmetleri faaliyetlerinin bir kolu olan iş yeri ziyaretlerini sürdürüyor. Kulüp 

üyeleri bu ayki iş yeri ziyaretini veteriner muayenehanesi Senavet’e gerçekleştirdi. Yıldırım Bayezid 

Kulübü tarafından düzenlenen iş yeri gezisinde, meslek hakkında bilgiler alındı.

21

NİLÜFER ROTARACT KULÜBÜ



Kulüplerden Haberler

URLA ROTARACT KULÜBÜ

	  

Okul öncesi çocukları afet-eylem konusunda bilinçlendirmek adına hazırlanan, Urla Rotary Kulübü, 
Urla Rotaract Kulübü ve AFAD iş birliği ile gerçekleşen “Guru  Depreme Karşı Hazırlanıyor”  
adlı interaktif çizgi-öykü boyama kitabı projesi tamamlanarak  2440. Bölge Afet-Eylem Komite 
üyesi sayın Rtn. Erhan Gökdağ’a teslim edilmiştir.
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Kulüplerden Haberler

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü meslek hizmetleri kapsamından döneminin birinci iş yeri gezis-
ini 27 ağustos günü SenaVet veteriner kliniğine ziyareti ile üye ve aday üyelerinin katılımıyla 

ve de hangi numaraların aranması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmıştır

23 

YILDIRIM BAYEZİD ROTARACT KULÜBÜ



Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü toplum hizmetlerine devam etmektedir. Eğitime destek ve-
rilmesi için bu sene geleneksel olan 4. After Work Party’i Green Fariy Pub’ta gerçekleştirilmiştir. 
Bursa kulüplerinin desteği sayesinde yüksek bir katılımla etkinlik tamamlanmıştır. Katılımcılar 
iş çıkışı hem eğlenceli bir akşam geçirip hem de yardım edilecek okulun ihtiyaçlarını gidermek 
için katkıda bulunmuşlardır.

Kulüplerden Haberler
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YILDIRIM BAYEZİD ROTARACT KULÜBÜ



Bursa’da yanan 50 hektarlık orman için Bursa Valiliği tarafından başlatılmış olan #Bursaİçin-

BirFidanDik etiketini açarak orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması 

için başlatılan kampanyaya Osmangazi Rotaract Kulübü olarak katkı sağlanacağı duyurusu 

yapılmıştır. Valiliğin talepleri toplamasından sonra izlenmesi gereken adımlar ile ağaç dikimi 

için destekte bulunulacaktır.

Kulüplerden Haberler
OSMANGAZİ ROTARACT KULÜBÜ
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Rotaworld
BALÇOVA ROTARACT KULÜBÜ

20-26 Ağustos tarihleri arasında U.R. 7930. Bölge (ABD) nin Boston Rotaract Kulübü’nden 
rotaractörler Kaitlyn Winegardner ile Paul LeBlanc, Balçova Rotaract Kulübü’nün misa-
firleri olarak ağırlanmıştır. Kaldıkları süre boyunca İzmir’imizin tarihini, kültürünü, mutfağını ve 
Türk misafirperverliğini tanıma fırsatı bulan Amerikalı rotaractörler ve Balçova Rotaract üyel-
eri arasında dostluk köprüleri oluşmuştur. Uluslararası Hizmetler Koordinatörümüz Mehmet 
Şimşek’in de katılım gösterdiği, kulübün 25 Ağustos tarihindeki mutad toplantısında yabancı 
konuklar ile bayrak ve pin değişimi yapılmış, uluslararası çapta gerçekleştirilecek proje fikirlerini 
konuşulmuştur.
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Rotaworld

DENİZLİ ROTARACT KULÜBÜ

Denizli Rotaract Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı 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.
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Rotaworld

KARŞIYAKA ROTARACT KULÜBÜ

  

23 Ağustos  tarihinde ; Balçova Rota-
ract Kulübü’nün konuğu olarak İzmir’i 
ziyarete gelen Rtc. Kaitlyn Winegard-
ner aracılığıyla Barcelona’daki arkadaş 
kulüpleri Condal abat Oliba Rotaract 
kulübüne iletmesi üzere ‘’Culture Box’’ 
hediye edilmiştir.
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Rotaworld

KONAK ROTARACT KULÜBÜ

Konak Rotaract Kulübü Twin Kulübü olan Arjantin Carlos Paz  Kulübü’nün Mutat toplantıları-
na Skype üzerinden katılım göstermiştir. Birlikte yapılabilinecek projeler üzerine konuşan 2 
kulüp, karşılıklı iyi niyet ve samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda en kısa sürede ortak bir 
proje yapılması konusunda çalışmalara başlamıştır.
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Rotaworld
NİLÜFER ROTARACT KULÜBÜ

Nilüfer RAC, Jacob Gosney’i ağırladı

Osmangazi Rotaract Kulübü Uluslararası Hizmetler Komite Başkanı  Cem Karadere, 
Güney Amerika seyahati sırasında District 4450 bünyesinde bulunan (Peru) Rotaract 
Club Lima’nın happy hour etkinliğine katılım göstermiş, ülkemizi ve kulübümüzü temsil 
etmiştir.
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Rotaworld
İZMİR EKONOMİ ROTARACT KULÜBÜ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü üyelerinden Selin Kırşan ve Canberk Keleşoğlu, Rotaract 
Club of New York at the United Nations kulübünün toplantısına katılım göstermiştir. To-
plantıda daha önce çocuk felci geçirmiş Middletown- Odessa- Townsend ( Mot-De) Rotary 
Kulübünden Rotaryen       çocuk felci ve Rotary’nin çocuk felci ile ilgili yaptığı projeler üzerine 
sunumunu gerçekleştirmiştir. Toplantı sonunda Rotaract Club of New York at the United Na-
tions Kulübü ve İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü flama değiştirmiştir.
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1. Toplantı çıkışlarının olmazsa olmaz mekanı İzmir’deyseniz Swiss Hotel Kahve Dünyası’dır. 
Toplantı yeri neresi olursa olsun, geç de bitse, konuşmacı da olsa mutlaka bir kahve içilir.

2. Bursa için ise bu mekan şüphesiz; Niş Cafe’dir.

3. Her kulübün yaklaşık %80 üyesi en az 1 kez; Alsancak Ro-

taract Kulübü’nün geleneksel yat partisine ya da Bornova Rota-

ract Kulübü’nün düzenlediği Türk Gecesi’ne katılmıştır.

32

5. Asamble ve konferans öncesi kulüp kızları whatsapp grubu kurmazsa ters giden bir 

şeyler var demektir.

4. Ramazan paketi yardımı yapmayan kulüp bizden değildir.

Rotaract Olmak Bunu Gerektirir



Rotaract Olmak Bunu Gerektirir

7. Asamble katılımcılarının %90’ı en çok komfetiyi hangi kulüp patlatacak diye düşünürken, 

başkanların düşündüğü tek şey düşmeden kulüp bayraklarını sallayıp yerlerine geçmektir.

8. Kulüpler arası gönül ilişkileri mutlu sonla bittiğinde tüm bölge tarafından düğün ko-

tasının %50’si doldurulur.

9. Eğer BRT, Bölge görevlisi ya da başkansanız her zaman ani planlara hazır olmanız ge-

rekir. 

ve en önemlisi dönem ceketi yanınızdan bir 

an ayırmadığınız demirbaşlarınızdır.

10. Asamble bu yıl hangi otelde olacak dedikodularına son nokta PineBay ile koyulur. 

Asamble otelinin açıklanması ile birlikte tüm Rotaractörleri bir telaş sarar. Ne mi? Kimler 

bungalovda kalacak?

6. Bursa ve Denizli kulüpleri tüm organizasyonlara konvoy halinde gelir. Öyle bir gelirler ki; 2 

günlük etkinliklere en az 5 gün katılım gösterirler 
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Kökten Ulaş Birant – Tiyatro Söyleşi

Tiyatro Hobi Grubu Başkanımız Ayşe Vatansever ve Uluslararası Rotary 2440. 

Bölge Ryla Komitesi Başkanı Kökten Ulaş Birant’ın tiyatro söyleşisi bu ayki 

sayımızın keyifli içeriklerinden. Keyifli olmasının önemli nedenlerinden biri; 

daha önce ikilinin birlikte Truva-Troilus ve Cressida oyununda rol alması. Bir 

diğer nedeni ise, samimi cevaplar. Keyifle okuyacağınıza eminiz 
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Kökten Ulaş Birant – Tiyatro Söyleşi

1.Hobi grubuna Rotaractörleri kazandırmak ve tiyatro sevgisini aşılamak istiyoruz. Tiyatroya ilgiliy-

im ama; diye başlayan cümleleri sıkça duyuyoruz. Bu durumda aklımıza direkt siz geldiniz. Buradan 

kulüplere Efes Rotary, Ryla Komitesi, okul ve tiyatro yoğunluğunu nasıl ayarladığınızı anlatarak ilham 

kaynağı olmak ister misiniz?

İstemem demek gibi bir şansım var mı            Bana göre her türlü hobi, disiplin sağlamak için bir araçtır. Ayrıca 

şu an disiplininin olmaması yarın da olmayacağı anlamına gelmiyor. O nedenle herhangi bir hobiyi gerçekten 

istiyorsan o disiplini sağlıyorsun, programa bir şekilde uyduruyorsun. Bugün, bütün bir gün işin bile olsa eğer 

o hobi dahilinde dinleniyorsan, sana bir fayda sağlıyorsa tüm günün yorgunluğunu atmak için oraya gidi-

yorsun. Bu dinlenmeyi ister maç izleyerek yap, ister boş boş oturarak yap ya da uyuyarak yap illa ki bir şey 

yapmak gerekiyor. Bu noktada kendi seçimlerimiz devreye giriyor ve ben bu iş için kendime tiyatroyu seçtim. 

Buna ek olarak tiyatro yetenek gerektiren bir konu. Sahneye çıkmak herkesin yapabileceği bir şey değil. O 

yüzden bunu yapabiliyorsan, yapmak istersin. Bir de şunu ekleyebiliriz. Neden böyle bir şey yapsın insanlar? 

Benim iş hayatım var, rotary hayatım var, tiyatro hayatım var ve hepsine ek olarak bir de ev hayatım var. En 

başta da dediğim gibi eğer yaptığınız şey size bir fayda sağlıyorsa orada mutluysanız ve seviyorsanız zaman 

yaratılıyor.
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Kökten Ulaş Birant – Tiyatro Söyleşi

2.Bir de ev hayatı var tabii ☺ Derya Abla’nın her oyuna gelip, destek olduğunu şahsen görmüş biri 

olarak bu konu ile ilgili de konuşmak istiyorum 

Zor  soru          Eğer tiyatroya her işe ayırdığın kadar zaman ayırıyorsan birilerinden bu zamanı çalmak zo-

rundasın. Birilerinden çaldığım kesin. Ya üniversiteden çaldım ya rotaryden çaldım ya da Derya’dan çaldım 

bu kesin. Bu zor mu iyi mi kötü mü tartışılır. İzmirli bir psikiyatrist uzun yıllarca radyo programları yapan 

bir beyefendi şu an ismini hatırlayamıyorum ama o şöyle bir şey diyordu. Eşler aslında birlikte yaşamaktan 

mutluluk duyan insanlar. Daha fazla vakit geçirebilmek için evleniyorlar. Ama bir yandan da birlikte yaşa-

mak başka bir şey sürekli aynı yerde yaşamak başka bir şey. O yüzden insanların iki ayrı insan olduğunu 

unutmamaları lazım. Bir yandan da birlikte yaşamaktan mutlu olmaya devam etmeleri lazım. Biz birlikte 

yaşamaktan mutluyuz. Birlikte bir şeyler paylaşmaktan mutluyuz ama ikimizde ayrı ayrı yaptığı şeyler var. 

Bu noktada birbirimizi destekliyoruz. Son olarak  işin göz önünde olma sahnede olma tarafını Derya’ya sor-

mak lazım. ☺
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Kökten Ulaş Birant – Tiyatro Söyleşi

4. Hobi grubunun ortaya çıkaracağı oyunda konuk oyuncu olmak, destek olmak ister misiniz?

5. Bugüne kadar en severek oynadığınız oyun/karakter hangisiydi

Kulüp iki oyun oynayacak. Bu oyunlar cep tiyatrosu mantığında ilerleyecek. Fakat seyirci talebinden dolayı 

ne yazık ki cep tiyatromuzda değil Fehmi İşgören sahnemizde oynayacağız oyunları. (200 kişilik) Gelecek dö-

Bugüne kadar 3 oyun için hazırlandık. Bunlardan ikisini sahneledik. Truva-Troilus ve Cressida’da Kral 

Priamos’u oynuyorum. Gırgıriye’de de hocamızın rejisi üzerine oyuna Priamos olarak dahil oldum. Bu 

yüzden aynı karakterdim yine. Bir de Toros Canavarı’nda ise Osman karakteri üzerinde çalıştım ama sahn-

eye çıkamadığım için ve Priamosu çok oynadığım için çok benimsedim. Bu yüzden başka bir karakteri sevdim 

diyebilecek kadar bürünemedim Osman’a.

Tabii ki isterim. Zamanlarımızı kesiştirebildiğimiz sürece her türlü desteğim seninle birlikte.
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Kökten Ulaş Birant – Tiyatro Söyleşi

7. Haldun Dormen ile yakınlığınızı biliyoruz. Ondan öğrendiğiniz en önemli şey nedir? Unutamadığınız 

6. Daha önce kral rolü için uzun süre sakal bırakmıştınız. Rolünüz için yapabileceğiniz en uç örnek nedir?

Estafurullah. Haldun hocadan en net şekilde disiplini öğrendim. Onun yaşına geldiğimde onun kadar di-

siplinli, onun kadar düzenli olabilmek için şimdiden çok şey yapmam lazım. Anı olarak Çağlar Hoca beni ilk 

kez Haldun Hoca’yla tanıştırırken beni hocamızdır diyerek tanıttı. Sonra Yrd. Doç.tur Dokuz Eylül Üniver-

sitesi’nden diyerek ekledi.  Haldun Hoca da ‘Aaa öyle mi’ dedi birbirimize hal hatır sorduk. Fakat bu esnada 

Haldun Hoca’nın yüzü tam bir pokerface oldu. Ve her zaman uzaktan gördüğümüz o müthiş samimi Haldun 

Dormen’i göremedim ben. Sonradan sağolsun Çağlar hoca anlattı. Benim için hocamızdır deyince Haldun 

Hoca beni din görevlisi zannetmiş. Truva için yaklaşık 8 aylık bir sakalla karşısına çıkmıştım. İlahiyat fakülte-

sinde Yrd. Doç. Hoca olduğumu düşünmüş ve bir din görevlisinin tiyatroda eğitim alıyor olması ve üstüne 

sahneye çıkacak olması ona ilginç gelmiş. 
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Kökten Ulaş Birant – Tiyatro Söyleşi

8. Son olarak, tiyatro sever rotaractörlere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Tiyatroyu sevsinler. Tiyatroyu seviyorum devam etsinler ve de iletişimi geliştirmek için bol bol tiyatro izleyip 

anlamaya çalışsınlar üstüne bir de yapmaya çalışsınlar.

TEŞEKKÜRLER ☺
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Rotawedding

Berat & Mehmet

 Göztepe Rotaract

Elif &
 Berk Bursa Rotaract

Gizem & Cumhur Gündoğdu Rotaract
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Beril & Fatih Dokuz Eylül Rotaract



Rotawedding

Hasan & Dilara Urla Rotaract

Meriç & Sezai Göztepe Rotaract

Öznur & Utku İzmir Rotaract

Selçuk & Melda Göztepe Rotaract
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Tuğçe & Çağdaş Gündoğdu Rotaract

Tunç & Göknil Göztepe Rotaract

Zeynep & Can Alsancak ve Efes Rotaract

Rotawedding
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Pınar & Hakan Kordon Rotaract



Hanzade & Görkem Gündoğdu Rotaract Kulübü

Arife & Koray Efes Rotaract Kulübü

Tülin & Göktuğ Alsancak Rotaract Kulübü




