
2016-2017 dönemi

Rotavizyon’da ara Kendimi Şanslı Hissediyorum

U R  2 4 4 0 .  B ö l g e



İREM SUNALBURSALIOĞLU
Değerli Rotaract Ailem;

dönemimizin son sayısı ile karşınızdayız!

Uzun süredir severek devam ettirdiğim Rotavizyon Editörlüğü görevimin sonuna geldim. Başta beni bu göreve 

uygun gören Sevgili BRT’m Berkay Kiper’e, bugüne kadar destekleriyle her zaman yanımda olan tüm Rotaractör 

dostlarıma ve son olarak canım Rotavizyon Ekibime çok çok teşekkür ederim. 

Sizlere bu güzel dönemi hatırlamanızı sağlayacak son bir sayı hazırladık... 

Keyifli okumalar dileriz.

İrem Sunalbursalıoğlu

2016-2017 Dönemi

Rotavizyon ve Sosyal Medya Editörü
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KENDİN YAP HOBİ GRUBU
TİLDA ACAR

Kendin Yap Hobi Grubu; birçok farklı kulüpten el becerisine ve yaratıcılığına güvenen üyeleri bir araya 

getirip; hem eğlendi hem kaynaştı hem de farklı kulüplerin projelerine destek oldu... Sık sık Rotavizyon 

Asparagazz köşemizde de Derya Baykal esprilerine maruz kalan sevgili hobi grubu başkanımız Tilda Acar’ı 

ve becerikli grubunu tebrik ederiz!



POTARACT HOBİ GRUBU
OZAN KARAKAYA

Bölgemizin en eski hobi gruplarından biri olan POTARACT; bu yıl da sıkça bir 

araya gelerek dostlukların pekişmeye ve bol bol basketbol oynamaya devam 

etti. Farklı hobi gruplarıyla olan tatlı rekabetleriyle de; Rotavizyon’a bol bol 

malzeme çıkardı... Dostluğunuz hiç bitmesin! 



Bay Süt Tiyatro Oyunu
ÇOVAK Gençlik Spor ve Sanat Derneği'nde bulunan çocuklar ile 6 ay boyunca drama ve tiyatro eğitimi  

üzerine çalışılmış ve ortaya “Bay Süt”  isimli çocuk tiyatro oyunu çıkmıştır. Seyirci karşısında çok büyük

beğeni toplayan proje, çocukların hayatına da dokunarak, onlara farklı bir bakış açısı kazandırmıştır.



Her ay okunacak bir kitabın belirlenerek duyurulması ve sonrasında buluşma gününde o kitabı 

 dönem boyunca 7 adet buluşma gerçekleştirilmiştir. Buluşmalarda sadece belirlenen kitap değil, 

aynı zamanda o kitabın yazarının diğer kitaplarından ya da kitabın çağrıştırdığı diğer kitaplardan da 

bahsedilmiştir. Buluşmalardan birine belirlenen kitabın yazarı Hakan Aydoğan da davet edilmiş ve 

katılmıştır.

Kitap Kulübü



ÇOVAK Gençlik Spor ve Sanat Derneği'nde bulunan çocuklara okul saatleri dışında derslerinde 

yardımcı olmak amacıyla dönem boyunca belirli günlerde, gönüllü eğitmenler ile dersler planlanmıştır.

Tarih, Matematik, Tiyatro, Danışmanlık gibi derslerin gönüllüler tarafından verildiği projede

 çocukların okula ek olarak yardıma ihtiyaç duydukları konularda destek almaları sağlanmıştır.

Bir Eğitimle Başlar Değişim



Lojistik Zirvesi
Lojistik sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımcılar ile buluştuğu, lojistik sektörünün geçmişinin 

ve geleceğinin tartışıldığı İzmir Lojistik Zirvesi, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencilerini ve sektör çalışanlarını

zirve ile 4 yıl boyunca 700’ü aşkın kişiye hedeflemektedir. Bu yıl 4.sü gerçekleşen erişilmiştir.



Bu Çantada Paylaşım Var
Almanya Memmingen Rotaract Kulübü ve İzmir Rotaract Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen 

proje kültürel olarak dezavantajlı durumda olan çocuklara yardım etmek amacını taşımaktadır. İlk 

aşamada İzmir’in gelir seviyesi düşük lokasyonlarında yaşayan lkokula giden yaş grubundaki çocuklar 

seçilmiştir. Memmingen RAC tarafından temin edilen 80 adet okul çantası çocukların eğitim ihtiyaç-

larına yönelik olarak gerekli malzemelerle doldurularak seçilen çocuklara hediye edilmiştir.



Dijital Kütüphane projesi bölgemizde 2440. Bölge Rotary Vakfından bölgesel teşvik desteği 

almaya hak kazanan ilk Rotaract Kulübü projesi olma özelliğini taşımaktadır. Gelişmiş teknolojiye 

ulaşamayan ihtiyaç sahibi çocuklara teknolojinin faydalı yönlerini tanıtırken okuma alışkanlıklarını 

kazandırmak ve pekiştirmek, aynı zamanda çocuklarımızı, kağıt tüketiminin azaltılması yönünde 

bilinçlendirerek toplumsal gelişime katkı sağlamanın amaçlandığı projede temin edilen kütüphane 

mobilyaları ve herbirinin içinde 500 adet çocuk kitabı bulunan 10 adet e-book ile dijital bir kütüphane 

kurulmuştur.

Dijital Kütüphane



Geleneksel Bisiklet Şenliği
Dokuz Eylül Rotary, Rotaract ve Interact ailesi olarak her yıl gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Şenliği’nin, 

bu yıl da 3.sü gerçekleşmiştir. "Rotary Vakfı 100. Yaşında" teması ile gerçekleştirilen şenlikte bisiklet sürerek 

trafik alanlarında farkındalık yaratılmıştır.



Rotafotoğraf
 Gerçekleştirdikleri fotoğraf yarışması ile 6 ana hizmet alanında toplumsal farkındalık yaratarak



fırsatta etkinlikler düzenlenerek birlikte vakit geçirilmiştir.

Down Sendromu hakkında farkındalık yaratmayı, Down Sendromu’nun bir hastalık değil genetik 

farklılık olduğunu, onların her alanda başarılı olabileceğine önce kendilerini, sonra ailelerini ve

katılım gösteren Down Sendromlu gönüllüler ile birlikte Vals dersleri alınmış ve onlarla her 

Hazırlanan dans ile İzmir’de Mavibahçe, Agora AVM, 2. IDA Dans Sporları Kupasıve Ege 
Üniversitesi Dünya Dans Günü Gösterileri kapsamında dans gösterileri gerçekleştirilmiştir.

Hayata     1 Değer Kat+



Türk Gecesi
Geleneksel projeler denilince, akıllara ilk gelen kulüp hizmetleri projelerinden biri olan Türk Gecesi,

bu yıl 20. yaşını doldurdu. Bornova Rotaract Kulübü’nün uzun yıllar boyunca ev sahipliği yaptığı

gecede, kulüpler arası iletişimi güçlendirme konusunda önem taşıyor.



Sürpriz Sabunlar
Çiğli, İzmir ve Karşıyaka Rotaract Kulüpleri, Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki Anadolu Lisesi bünyesinde 

yer alan anaokulundaki 2 – 6 yaş arasındaki çocuklara hijyen eğitimi vermek için sürpriz sabunlar projesini

hayata geçirdi. Kulüp üyeleri, 2hafta boyunca hazırlamış oldukları oyuncaklı sabunları anaokulu öğrencilerine 

dağıttı. Dağıtım yapılırken de, çocuklara hijyeni aşılamak amacıyla hazırlamış oldukları “HİJYEN ADAM”

isimli kahramanın hikayesini anlatarak çocuklara hijyenin hastalıklardan korunmak için gerekliliğini ve 

önemini anlattılar.



Mum Atölyesi
Buca, Dokuz Eylül, Efes, Güzelyalı ve İzmir Rotaract Kulüpleri; Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim İş Uygulama

Merkezi’nde öğrenim gören Zihinsel Engelli bireylerin meslek edinmesi ve gelir elde edebilmesi için, 

okul içerisinde bir mum atölyesi kurulmasını sağladı. Proje için hem gelir getirici aktivite düzenlendi 

hem de bireylerin hazırladığı el işi ürünler farklı zamanlarda kulüp üyeleri tarafından satışa sunuldu.



Adım Adım Mutluluk
Bizim Mahalle projesi kapsamında, Menderes’te bulunan Develi İlköğretim Okulu’nda birçok 

aşaması bulunan “Adım Adım Mutluluk” projesi gerçekleştirildi. Ağaç dikiminden, okul boyamaya, 

eğitimlerden, diş taramaya kadar Rotary’nin 6 ana hizmet dalında birçok proje yaparak, tek bir çatı

altında toplayan Göztepe Rotaract Kulübü, bu geniş kapsamlı proje ile yılın en iyi Rotaract Projesi

ödülünü almaya hak kazandı.



DİDİM Rotaract Kulübü

Didim Rotaract Kulübü; örnek davranışları, yaptıkları projeler ve yüksek katılımlarıyla 

yılın en iyi çıkış yapan kulübü olmaya hak kazanmıştır. Gelecek dönemlerde de; başarılarının

devamını dileriz.



KARŞIYAKA Rotaract Kulübü

Bu dönem, 30. yılını kutlayan Karşıyaka Rotaract Kulübü, uzun yıllardan beri süre gelen kulüp içi dinamikleri, titiz 

ve düzenli evrakları, dostlukları ve en önemlisi iyi bir aile olarak bölgemiz içerisinde yer almaları ile her zaman 

örnek olmayı başarmıştır. Başta İdil PELİT Başkanımızı ve tüm Karşıyaka Rotaract Ailesi’ni tebrik ederiz.



GÖZTEPE Rotaract Kulübü
3

Göztepe Rotaract Kulübü; dönem boyunca yürüttüğü büyük çaplı projeleri, kulüp birlikteliği, aktif katılımları ile her 

kategoride yüksek puan alarak dönemin 3. En İyi Kulübü olmaya hak kazandı! Başta Orhun Tenker Başkanımızı ve 

tüm Göztepe Rotaract Ailesi’ni tebrik ederiz... 



DOKUZ EYLÜL Rotaract Kulübü
2 .

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü; dönem boyunca tüm ana hizmet alanlarında yürüttüğü projeleri, yüksek katılımları, 

birlik beraberlikleri ve örnek davranışları ile her kategoride yüksek puan alarak dönemin En İyi 2. Kulübü olmaya hak 

kazandı! Başta Mustafa Onur Şeker Başkanımızı ve tüm Dokuz Eylül Rotaract Ailesi’ni tebrik ederiz... 

.



Ege Rotaract Kulübü
Ege Rotaract Kulübü; dönem boyunca yürüttüğü projeler, sağladığı birlik beraberlik ve kulüp dinamiği ile her 

kategoride yüksek puan alarak dönemin Süper Kulübü olmaya hak kazandı! Başta Zeynep Egeli Başkanımızı ve tüm 

Ege Rotaract Ailesi’ni tebrik ederiz... 



KORDON Rotaract Kulübü
European Rotaract Information Centre (E.R.I.C) tarafından düzenlenen European Rotaract Awards'da 

Twinning Certificate Award (TCA) kategorisinde 2. olarak bölgemizi gururlandırmıştır. Bu anlamlı ödülü

bölgemize getirdiği için, başta Hüseyin Can Katrancı Başkanımıza ve tüm Kordon Rotaract Ailesi’ne 

teşekkür ederiz.



İZMİR Rotaract Kulübü
Uluslararası platformlarda, Rotary & Rotaract organizasyonlarında kullanılmak üzere bestelenen 

Rotary Marşı projesiyle; İzmir Rotaract Kulübü fark yaratmış ve BRT Özel Ödülü’ne layık görüşmüştür.

Başarılı geçen dönemi ve iz bırakan projeleri için Aydın Yapan Başkanımıza ve İzmir Rotaract Kulübü’ne

teşekkür ederiz.



İZMİR EKONOMİ 
Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü Avrupa Genç Hukukçular Derneği (ELSA) ile işbirliği yaparak,

Çocuk Hakları üzerine “Geleceğini Şekillendir” projesini gerçekleştirdi. Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’nın en iyi

Rotaract projesi seçilerek, Outstanding ödülüne layık görülen İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, 

bölgemizi ve ülkemizi gururlandırdı. Başta Zeynep Eylül Erdem Başkanımıza ve 

tüm İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü’ne teşekkür ederiz.








