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EDİTÖRÜN MESAJI
Değerli Rotaractör Dostlarım,
Bu ay da dolu dolu ve şahane içeriklerimizle yine karşınızdayız!
Kasım ayı Rotary Vakfı ayı ve bizler de sizleri önce Rotary Vakfı
hakkında 5 Madde ile bilgilendiriyor, ardından da cimri.com
CEO’su Serkan Koç ile yapılmış keyifli röportaja sürüklüyoruz.
Her zaman olduğu gibi Ayın Projesi, Kulüplerden Haberler ve
Rotaworld’ü okuyabilir, birbirinden ilginç konularla bizleri
bilgilendiren köşe yazarlarımız Ali Can Kahyaoğlu ve Uğur
Taylan’ın yazılarını da bu sayımızda bulabilirsiniz. İK ve Kültür
Sanat eklerimize de göz atmayı unutmayınız.
Kasım sayımızı keyifle okumanız dileğiyle...

Gizem AYKUT

UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü
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5 MADDEDE ROTARY VAKFI

İçerik: Rtc. Damla Kılınç
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5 MADDEDE ROTARY VAKFI
Bildiğiniz gibi Rotary Vakfı ; sağlık, eğitim desteği ve yoksulluğun azaltılması aracılığıyla,
dünya üzerindeki anlayış, iyi niyet ve barışı ilerletmeyi hedeﬂeyen projelere fon sağlayan
bağışlar sunmaktadır. Rotary Vakfı ayı olan Kasım ayında sizler için Rotary Vakfını beş
maddeyle derledik...

1. NASIL KURULDU?
1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary
(UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması
ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir ﬁ
nansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ih
tiyaç 1917 yılında UR’nin 6. Başkanı
Arch C. Klump’ın gayreti ile “Rotary
Bağış Fonu” adı ile yaşama geçmiş, 1928
yılında kurumsallaşarak “Rotary Vakfı”
adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır..

Kurulduğu 1917 yılındaki varlığı
26.50 dolarken, 1928 yılında bu
varlık 5.000 USD’ye yükselmiştir.
2007 yılında Uluslararası Rotary
Vakfı’nın aktif ve pasif toplamı Bir
Milyar USD’nin üzerine çıkmıştır.
Bugün Rotary Organizasyonu’nun
dünya çapındaki başarısını Uluslar
arası Rotary Vakfı’nın varlık ve ﬁnan
sal gücüne bağlamak yanlış olmaz.

“Hepiniz çalışmalısınız - hepimiz dünyayı çocuklara
layık kılmak için çalışmalıyız.”
Pablo Casals
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2.ROTARY VAKFI NE AMAÇLAR?
Rotary’nin Amacını ve Misyonunu
Gerçekleştirmek.
Dünyada Anlayış ve Barışı Sağlamak için
çalışmak.

Uluslararası Rotary; Rotary’nin
sürekliliğini sağlamak, kulüplerin
güçlenmesini ve etkinliğini arttırmak
için Uluslarası Rotary Vakfı’nın
desteğini projelere yönledirecek
programlar geliştirmiştir.

3.ROTARY VAKFI PROGRAMLARI

Uluslarası Rotary Vakfı’nın desteklediği
program üst başlıkları şöyledir:
o Polio ile mücadele
o İnsani Yardımlar
o Eğitim Programları
o Dünya Barışı
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4.ROTARY VAKFI PROJELERE TEŞVİK VE KATKI SAĞLAR.
Rotary Vakfı ana gücünü Rotaryenler gibi
dünyada insanlığa hizmet etmek isteyen
herkesten almaktadır. Vakfın projelere sun
duğu desteklerin ﬁnansal kaynağı da bu
kişilerce yapılan katkılardan oluşmaktadır.
Vakfa yapılan katkılar bir çok ülkedeki
Rotary Kulüplerindeki üyelerin ve onların
ﬁkirlerinin bir araya geldiği projlerin
desteği olarak topluma sunulmaktadır.

Rotary Vakfı çok çeşitli konularda ve
alanlarda Rotaryenler tarafından
dünyadagerçekleştirilenprojelere,
burslarave meslek gelişim eğitimlerine destek vermektedir. Siz de
gerçekleştirmek istediğiniz projenize
en uygun destek ve
teşvik imkanları için Rotary Vakfından
faydalanabilirsiniz.
Vakfın kuruluşundan itibaren yaptığı tüm proje destekleri
tutarı 3.4 MİLYAR USD olmuştur.

Bölgesel Teşvikler, Bölgesel yada
uluslararası kapsamlı,
küçük bütçeli, çabuk
bitebilecek projeler için kulüplerin
kulanabileceği kaynaklardır.

Küresel Teşvikler,

toplumun ihtiyacı olan konularda,
büyük bütçeli – iz
bırakacak projelerdir. 6 Ana
odaktan birine hizmet
etmelidir.

Bölgesel ve Küresel Teşvikler farklı proje çeşitlerine destek sağlar.
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5.HİZMET BAŞLIKLARIMIZ; 6 ÖNCELİKLİ HİZMET ALANI
HASTALIKLARIN
ÖNLENMESİ VE
TEDAVİSİ

EKONOMİK VE
TOPLUMSAL
GELİŞİM

TEMEL OKUR
YAZARLIK

BARIŞ VE
ANLAŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ

ANNE - ÇOCUK
SAĞLIĞI

SU VE HİJYEN

SİZ DE BAĞIŞLARINIZLA FARK YARATABİLİRSİNİZ!
Vakıf bağışları Yıllık Fon, Daimi
Fona ya da PolioPlus Fonuna
yapılabilir. Katkılarınızı Rotary.org
aracılığıyla Katkı Sağla sekmesini
tıklayarak ve sonrasında GIVE
NOW’ı seçerek yapabilirsiniz.
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RÖPORTAJ : SERKAN KOÇ - cimri.com CEO’su

İçerik: Rtc. Kadir Orak
İzmir Rotaract Kulübü
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RÖPORTAJ : SERKAN KOÇ - cimri.com CEO’su
Serkan Bey biraz kendinizden bahseder misiniz ?
1995 yılı iş hayatına başladım garanti bankasında hazine bölümünde iki buçuk sene kadar
çalıştım. Askerlik sonrasında da nakit yönetiminde yönetici olarak göreve devam ettim.
Ga
Garanti Bankası bana çok şey kattı ve bunlarla beraber Turkcell’de çalışmaya başladım 2004
yılında Turkcell’de de Garanti Bankası’nda kazandığım deneyimi işime yansıttım. Turkcell’de
önce kurumsal bölge müdürü olarak çalışmaya başladım daha sonra kurumsal satış destek
geliştirme ve eğitim bölümleri bana bağlandı. Daha sonra kendi işimi yapmaya karar verdim
ve ayrıldım şarap distribütörlüğüne başladım. Şarap distribütörlüğünde tek bir noktadan
bütün Turkcell gelirimi elde edebilecek noktalara kadar geldim. Fakat sekiz ayın sonunda
şarap ithalatçısı battığı için Turkcell’deki işime dönmek zorunda kaldım Turkcell’de yeni
gö
görevim teknik yönetim müdürlüğü oldu. İki sene kadar bu görevi devam ettikten sonra bireysel kanalda eski genel müdür yardımcım bana ihtiyacı olduğunu söyledi ve ben bireyselde tele satış ve yeni satış kanalları olmak üzere iki tane bölüm yöneticiliğine getirildim.
Toplam konular içerisinde %1 ler seviyesinde hacimleri vardı. Onları minimumda %20 lere
getirecek şekilde bıraktım. Sonuçta 61 milyon TL’lik bir bütçe yönettim 800 milyona varan
da bir gelir keypayim vardı. Buna paralel Turkcell’de son zamanlarımda kendi girişimlerimi
oluşturdum. Bunlar cashback, debt management sitelerdi. Eşim Levent Oﬁs adında co work
ing space açtı girişimlerimize lokasyon olarak burda devam ediyoruz. Deneyimlerimle beraber Cimri.com un dikkatini çekerek iLab Holding yönetim kurulu tarafından CEO’luk görevine getirildim.
Girişim Ekosisteminin ne olduğuna dair sizin yorumlamanızı merak ediyoruz , ekosistemi tarif edermisiniz ?
Türkiye’de girişimcilik ekosistemine baktığımızda
aslında bir kaç doğru girişimci olduğunu görüyoruz.
Bizim holdingimiz en doğru girişimcilerden birisi.
Önemli olan para yatırarak bu sistemi desteklemek
dışında ona hem koçluk hem network anlamında
destek vermeniz çok daha değerli. Ekosistemdeki en
önemli konulardan bir tanesi de girişime verilen
desteğin sürekliliği. Genelde girişimciler girişim için
dest
belirli miktarda bütçe ayırıp bu bütçenin bitişi sonrasında ne yapacaklarını düşünüyorlar. Burda girişime verilen desteğin sürekliliği çok önemli. iLab
Holding girişime gereken desteği sonuna kadar vererek girişimin başarılı olması yolunda en kritik adımı
atıyor. Girişim ekosistemi ülkemizde tam manasıyla
gelişmiş değil. Bir kaç iyi oyuncu tarafından girişimcilik iyi yapılıyor. Sadece para koyup belli bir süreçte
bu para akışını kestiklerinde maalesef girişim ilerlemiyor
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Girişimcilik serüveninde karşılaşılabilecek hukuki sorunlar nelerdir sizce ?
Girişimcilikte hukuki sorun aslında ülkenin data konusundaki kanunları olabiliyor. AB uyum süreci
sonrasında kişisel verilerin korunması, kişilere gönderilecek iletilerin izinlerinin alınması gelen kurallar arasında. Öncelikle tüketici datalarıyla ilgili kısımlara dikkat edilmelidir. Girişimcilikte yatırım
alıyorsanız buna yönelik sözleşmenin çok kesin, net ve doğru maddelerle oluşturulması gerekiyor.
Açık bir madde bırakılmamalı, herkesin görev ve sorumlulukları net olmalı ve bu yatırım net olarak
teminat altına alınmalıdır. Mesela bir milyon TLlik bir yatırımın 100 biner TL olarak değilde bir milyonu direk şirketin kullanımına vermesi lazım aksi takdirde ödemeleri kesebiliyorlar. Buda girişimlerin başlamadan ölmesine sebep oluyor.
Para kazanmaya üniversite yıllarında başlamış birisi
olarak gençlere ne tavsiye edersiniz ?
Gençlerin kesinlikle üniversite 1.sınıftan itibaren bir
işletmede staj yaparak işlerin nasıl olduğunu görmelerini tavsiye ederim. Kendi işlerini yapma fırsatınız yoksa
mutlaka bu şekilde bir deneyim elde etmeniz gerekiyor.
Üniversite yıllarında girişim konusunda şunu söyleyebilirim; herkes ürünlerini satmak istiyor ve siz de bu ürünlerin promoterı olarak gelir elde edebilirsiniz. Ben şar
pları üzerime almadan sattım. Şarap ithalatçısı ile restorant arasında bir bağdım aslında. Ben tanıtımı yapıp
satışı gerçekleştirip arada komisyonumu alıyordum. Çok
fazla ithalatçı aslında bunu yapmak istiyor. Size ödeme
yapmaya veya indirim yapmaya hazırlar. Bütçe olmadan
farklı kişilerin mallarını nihai noktalara satarak komisyon
alıp bunun geliriyle girişimlerinize sermaye yapmış olur
sunuz.

Bir CEO olarak sizce CEO olmak ne
demek ?
Ben CEO’luğu iyi bir ekip kurmak olarak
görüyorum, bu en temel işlevi. İyi bir
ekip kurduğunuzda işlerin doğru
yönetilmesini sağlamış olursunuz. CEO
işe vizyon katar; şirketi nereye götüreceğini, nasıl bir planla götüreceğini yeniliklerin ne olacağını planlar. Bunu ekibe
kabul ettirir ve bu hedef doğrultusunda
koşmayı sağlar. Ekibinizin eğitiminden
koçluğuna kadar görev yapmak CEO ‘nun
görevidir. CEO ekibinin vizyonunu çizen,
önlerini açan ,onlara hizmetkar olan bir
insan olmalıdır.

Girişimciliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz ?
Girişimciliğin gelecek anlamında potansiyeli yüksek.
Çünkü dünya çok hızlı gelişiyor ve hızlıca yeni şeyler
ortaya konuluyor. Yeni yeni iş alanları ortaya çıkıyor, bu anlamda önemli olan bir problemi tespit etmek ve buna
yönelik bir çözüm üretmek.
Buna benzer projeler o kadar çok ki hızlı gelişen dünyada problemlerin tespit edilmesi çok kolay ama
bunu yapabilen sayısı çok az. Önemli olan yüksek sesli bir problem tespit edip buna çözüm üretmek.
Yeni alanlarda çok potansiyel var. Önemli olan buna yönelik çözümü üretmek. Bunun içinde MVP
(minimum viable product) dediğimiz aslında bir prototip üretmek. Bir pazarı deneyerek girişimcilik
ekosistemine girebilirsiniz. Girişimcilik girişimcilik gerektiriyor aslında. Bu anlamda da yaptığınız bir
şeyi insanlar bunla ilgilenmez demeden yatırımcılara sunmanız lazım. Ben çok kişi biliyorum kapısını
çalsanız sizi geri çevirmez. Bu insanlarla temas edip kendinizi anlatmanız ürününüzü anlatmanız çok
önemli. Fikrimi çalarlar diye düşünmeyin ve doğru marketing ﬁnansal analizle yatırımcıya sunmak.
Yatırımcı içinizdeki ateşe ve girişimcilik ruhuna yatırım yapıyor insanlar siz de o isteği görürse yatırım
yapmak isteyeceklerdir.
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Izmir - Bursa

pazar

pzt

sali

çrs
DOKUZ EYLÜL RAC
Macaron Yapım
Workshop’ı

ÇANAKKALE RAC
BRT ZİYARETİ

BAŞKANLAR
TOPLANTISI

AGORA RAC
BRT ZİYARETİ

BUCA RAC
Rotaaﬁyet
Saat:10:00

GÜZELBAHÇE RAC
BRT ZİYARETİ

GÖZTEPE RAC
BRT ZİYARETİ
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URLA RAC
BRT ZİYARETİ

prs
İZMİR RAC
BRT ZİYARETİ

DOKUZ EYLÜL RAC
BRT ZİYARETİ

KORDON RAC
BRT ZİYARETİ

SAĞLIK KONSERİ

cuma

BALIKESİR RAC
BANDIRMA RAC
BRT ZİYARETİ

ATATÜRK’Ü
ANMA

MAVİŞEHİR RAC
BRT ZİYARETİ

ROTAMÜNAZARA
(EĞİTİM)

KARŞIYAKA RAC
BRT ZİYARETİ

BOSTANLI RAC
Mardi Gras
Konsept Parti

GÜNDOĞDU RAC
BRT ZİYARETİ

cmts

ROTAMÜNAZARA
(ETKİNLİK)
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Kulüplerden Haberler

Bornova Rotaract Kulübü
21. Geleneksel Türk Gecesi
Bornova Rotaract Kulübü, 21. Geleneksel
Türk Gecesi’ni yeni parti konseptiyle Türk
Gecesi Version 2.0 adı altında 7 Ekim’de
Viento Club’da gerçekleştirdi.

Denizli Rotaract Kulübü
Mirasına Sahip Çık
Denizli Rotaract Kulübü, Mirasına
Sahip Çık projesi kapsamında Burdur / Gölhisar’da bulunun Kybira
antik kentine ziyaret gerçekleştirdi. Gezi kapsamında, bir kısmı
gün yüzüne çıkmış, bir kısmında
ise halen kazı çalışmaları devam
eden antik kent hakkında bilgi sahibi oldular. Kybira ziyaretinden
sonra ise yöreye özgü olan İbecik Bezi hakkında bilgi alındı. Tamamen el dokuması olan bu bez,
yöre kadınlarının geçim kaynağı
iken şimdilerde unutulmaya yüz
tutmuş.
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Bostanlı Rotaract Kulübü
Rotary-Rotaract-Interact
Kahvaltıda
Büyük Bostanlı Ailesi; Bostanlı Rotary Kulübü, Bostanlı Rotaract Kulübü, İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü ve
Bostanlı Interact Kulübü 8 ekim pazar günü keyifli bir kahvaltı etkinliği
gerçekleştirdi. Kahvaltı sonunda kafa
kafaya veren başkanlar gelecek projeleri hakkında konuştu.

Meditasyon ve Sanatın Buluştuğu
Mandala Workshop’ı
Bostanlı Rotaract Kulübü, 26 Eylül Salı
günü fuar açık alanı çimlerinde, Melis
Karacasulu eğitmenliğinde Mandala
Workshop’ı gerçekleştirerek katlımcılara meditasyon yaparken sanatla buluşma fırsatı tanıdı.
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Bostanlı Rotaract Kulübü
Fotoğrafçılık Eğitimi
Bostanlı Rotaract Kulübü Rotaract Akademi işbirliği ile,
gazeteci ve fotoğrafçı Turan
Gültekin’in eğitmenliğinde, fotoğrafçılığın sadece bir düğmeye basmaktan çok daha fazlası
olduğunu anlatan Fotoğrafçılık eğitimini 10 Ekim Salı günü
gerçekleştirdi.

Delikliçınar Rotaract Kulübü
Hayvan Barınağı Ziyareti
Delikliçınar Rotaract Kulübü, Didim
Rotaract Kulübü’nün 4 Ekim Hayvanları
Koruma Günü için düzenlediği Hayvan
Barınağı ziyareti etkinliğine katıldı ve
Didim Rotaract Kulübü ile bayrak değişimi
gerçekleştirdi.

17

Kulüplerden Haberler

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü
Minik Kalplerin Eğitimi için
El Ele Konseri
Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, Dokuz
Eylül Rotarary ve Dokuz Eylül Interact kulüpleri ile 30 Eylül Cumartesi akşamı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı(EÇEV)
yararına Ahmed Adnan Saygun Sanat
Merkezi’nde Göksel’in şarkılarını seslendirdiği bir konser düzenledi. Konserde Göksel’de son iki şarkıyı 15
EÇEV’li çocukla birlikte seslendirdi.

4. Geleneksel Bisiklet Şenliği
Dokuz
Eylül
Rotaract
Kulübü,
08.10.2017 Tarihinde partner kulüpleri olan Dokuz Eylül Rotary ve Dokuz
Eylül Interact Kulüpleriyle beraber ortak düzenledikleri 4. Bisiklet Şenliğine
katılım gösterdi. Bostanlı’dan Sasalı
Doğal yaşam parkına 17 kilometre süren yolculukta, Ege Pedal Derneği ve Eş
Pedal Derneği de katılımcılar arasındaydı.
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Dokuz Eylül Rotaract Kulübü
Mantı Workshop’u
Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, Urla
Rotaract Kulübü ile birlikte Alsancak
İdil Mantı Evi’nde mantı tadımı ve
yapımı workshop etkinliğini 11 Ekim
Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Ege Rotaract Kulübü
5.Geleneksel Rotamorning Etkinliği
Ege Rotaract Kulübü, 24.09.2017 tarihinde Celebral
palsili çocuklar yararına 5. Geleneksel RotaMorning
organizasyonunu yüksek katılım ile gerçekleştirdi.
Etkinlikte tavla ve dart turnuvaları düzenlendi ve
katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı.
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Ege Rotaract Kulübü
Türkçe Dersi Eğitimi
Ege Rotaract Kulübü, değişim öğrencilerine Türkçe dersi eğitimi projesinin ilk
dersini gerçekleştirdi.

Efes Rotaract Kulübü
Öz farkındalık - Öz Şefkat Eğitimi
Efes Rotaract Kulübü tarafından 25
Eylül tarihinde Serdar Çankaya’nın
anlatımıyla Öz Farkındalık, Öz Şefkat
eğitimi gerçekleştirildi. Serdar Çankaya:
“Geçmişten getirdiği hassasiyetlerin ve
o anda olup bitenlerin farkında olmayan
bireyler, kriz durumlarına etkili bir
biçimde müdahale edemezler. Bu süreci
ancak duygularının ve anın farkında olan
bireyler yönlendirebilirler...” diyerek
fark edilmeyen yönlerin keşfedilmesine
yol gösterdi.
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Efes Rotaract Kulübü
Kadın Müzesi Gezisi
Efes Rotaract Kulübü’nün “Yeter ki
Hayal Et” isimli projelerinin başlangıç
adımlarından birisi olan İzmir Kadın
Müzesi gezisi 7 Ekim günü kulüp
başkanı ve üyelerin katılımıyla
gerçekleştirildi.

Gemlik Rotaract Kulübü
Roka Balık Etkinliği
Gemlik Rotaract Kulübü, her yıl
düzenlediği geleneksel roka balık
etkinliğini bu sene de Ekim ayında
gerçekleştirdi.
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Gemlik Rotaract Kulübü
Ortak Toplantı
Gemlik Rotaract Kulübü, Bademli
ve Tophane Rotaract Kulüpleri’nin
düzenledikleri ortak toplantıya
katılım gösterdi.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü
Brunch Etkinliği
24 Eylül tarihinde Güzelbahçe Rotary Rotaract - Interact Kulüpleri geleneksel
Brunch etkinliğini gerçekleştirdi.
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü
Umut Duvarı Projesi
Güzelbahce
Rotaract
Kulübü,
Güzelbahçe Rotary - Interact Kulüpleri,
Ege Onkoder ve Bornova Belediyesi
ortaklığında gerçekleştireceği “Umut
Duvarı” projesini detaylarını Bornova
Belediyesi ile görüştü.

Okuyalım Okutturalım
Güzelbahçe Rotaract Kulübünün
dönem projesi olan “Okuyalım
Okutturalım” projesinin başlangıcı
gerçekleştirildi. Bölgedeki diğer
Rotaract ve Rotary Kulüplerinin de
desteği beklenen proje sonucunda
elde edilen kitaplarla ihtiyaç sahibi
bir okula kütüphane yapılacak.
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Kulüplerden Haberler
Güzelbahçe Rotaract Kulübü
Bir Hayatta Sen Kurtar
4. Grup Rotaract Kulüpleri tarafından gerçekleştirilen “Bir Hayatta Sen Kurtar” projesinin ilk
ayağı basında kendine yer buldu.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
TÜRGÖK İşyeri Gezisi
Güzelyalı ve Göztepe Rotaract kulüpleri,
7 Ekim tarihinde TÜRGÖK’e işyeri gezisi
düzenledi. İşyeri gezisinde derneğin faaliyet
alanları öğrenilirken, iki kulüpte olası
projeler için dernek ile görüştü. Ayrıca
katılımcılar sesli kitap kaydı için ses kaydı
verdiler.
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Kulüplerden Haberler

Güzelyalı Rotaract Kulübü
Rotary Means Business Katılımı
Güzelyalı Rotaract Kulübü, dönemin
ilk Rotary Means Business toplantısına
katılım gösterdi.

İzmir Rotaract Kulübü
ROTAORYANTİRİNG IV
İzmir Rotaract Kulübü, 08.08.2017 tarihinde
RotaOryantiring etkinliğinin 4.sünü “Game
Of Thrones” konseptiyle gerçekleştirdi.
Kıyasıya mücadele ile biten yarışın sonunda
“Greyjoy Takımı”yla Karşıyaka Rotaract
Kulübü şampiyonluğu kaptı. Kendilerini
tebrik ederiz ☺
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Kulüplerden Haberler
İzmir Rotaract Kulübü
Hayalimdeki Meslek
İzmir Rotaract Kulübü, Hayalimdeki
Meslek Projesi’nin ayaklarından birini
Tire - Kırtepe Köyünde gerçekleştirdi ve
çocuklara hayallerindeki meslekleri tanıttı.

Sağlık Taraması
İzmir Rotaract Kulübü “Gelişim için Değişim”
projesiyle bir kez daha Tire-Kırtepe köyündeki
ailelerin hayatlarına dokundu. 24 Eylül 2017
tarihinde köy halkına, Anne-Çocuk Sağlığı
bilgilendirme semineri veren doktorları,
aynı zamanda ne yazık ki çok nadir doktor
gelen bu köydeki çocuklar için bir de sağlık
taraması gerçekleştirdi.

26

Kulüplerden Haberler

İzmir Rotaract Kulübü
Kitap ve Kırtasiye Bağışı
İzmir Rotaract Kulübü “Gelişim
için Değişim” projesi ile okudukça
gelişen,düşünen, hayal güçleri
zenginleşen bir nesil yetişsin
diye, köy okulundaki öğrencilerin
sıralarına sürpriz kitaplar bıraktı.
Okula oluşturulan kütüphane ile
de köyde sürekli okur-yazarlık
bilincini
aşılamayı
hedefledi.
Ayrıca aşadıkları yerde kırtasiye
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hiç
bir yerleri olmayan çocuklarımıza
kırtasiye gereçleri hediye edildi.

Diş Taraması
İzmir Rotaract Kulübü 25.09.2017 tarihinde ‘Bizim
Mahalle’lerindeki Rakım Erkutlu İlkokulu’na diş
hekimi ile birlikte bir ziyaret düzenledi. Çocuklara diş
ve ağız temizliğinin öneminin anlatıldığı bu ziyarette
aynı zamanda bir de diş taraması yapıldı. Belki de bu
zamana kadar hiç dişçiye gitmemiş olan öğrencilerden
tedaviye ihtiyaçları olanlar tespit edilip, tedavisine
başlanması kararlaştırıldı. Dağıtılan diş macunu ve
diş fırçalarıyla çocuklar artık daha temiz dişlere sahip
olacak.
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Kulüplerden Haberler
İzmir Rotaract Kulübü
Çocuklara Sinema
İzmir Rotaract Kulübü Kırtepe İlkokulu’ndaki
daha önce sinemaya hiç gitmemiş çocuklar
için sinemayı onlara götürdü. Çocuklara gerçek bir sinema ortamı yaratmak için patlamış mısır ve gazoz ikram edildi.

Bu Fırçada Sevgi Var
İzmir Rotaract Kulübü 14 Ekim 2017
tarihinde hami kulübü İzmir Rotary Kulübü
ile “Bu Fırçada Sevgi Var” projesine, Ege
Artı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
işbirliğiyle büyük bir mutlulukla başladı.
Her ay farklı bir resim tekniği ile, birlikte
bir şeyler yaratabilmenin tadına varacağı
projesinin ilk etkinliği Suluboya Atölyesi idi.
İzmir Rotaract Kulübü, İzmir Rotary Kulübü
üyelerinden Özay Malkara önderliğinde
gerçekleştirilen atölye çalışmasında hem çok
güzel resimler yaptı, hem de atölye sonrası
yaptıkları çay saatinde down sendromlu
kardeşlerimizi yakından tanıma, kaynaşma
fırsatı yakaladı.
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Kulüplerden Haberler

Karşıyaka Rotaract Kulübü
Gez, Gör, Öğren
Karşıyaka Rotaract Kulübü, “Gez,
Gör, Öğren” projesinin ilk ayında
kardeş okulu Ali Rıza Sadak Ortaokulu
öğrencileri ile öğrencileri ile birlikte
Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret
etti.

Ortak Toplantı
Karşıyaka Rotaract Kulübü, Dönemin 7.
toplantısını 27 Eylül tarihinde Bostanlı
Rotaract Kulübü ile birlikte gerçekleştirdi.
5. Grup BRT Yardımcımız Serkan Yılmaz’ın
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda
kulüp üyelerinin kaynaşması adına oyunlar
oynandı.
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Kulüplerden Haberler
Nilüfer Rotaract Kulübü
Asbaşkanlar Buluşması
Bursa Rotaract Kulüpleri’nin dönem asbaşkanları buluşması gerçekleştirildi.

Ortak Toplantı
Nilüfer Rotaract Kulübü, Kulübün 473.
Toplantısı’nı Bursa Rotaract Kulübü ile ortak
olarak gerçekleştirdi.

24. Bölge Konferansı
Komite Toplantısı
25 – 27 Mayıs 2018 tarihleri arasında
24. Rotaract Konferansı’na ev sahipliği
yapacak olan Nilüfer Rotaract
Kulübü üyeleri komite toplantılarını
gerçekleştirdi.
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Kulüplerden Haberler

Osmangazi Rotaract Kulübü
Rotaract TV Birebir Programı
Deneme Çekimi
Osmangazi Rotaract Kulübü, her seferinde bir konu
ve konuşmacı konuğun olacağı, Rotaract TV’de yayınlanmasını amaçladığı programı için ilk deneme
çekimini gerçekleştirdi.

Konak & Kordon Rotaract Kulüpleri
Efes Antik Kenti Gezisi
Konak ve Kordon Rotaract Kulüpleri, 1 Ekim
Pazar günü, Efes Antik Kenti’nde bir araya gelip,
rehber eşiliğinde antik kenti gezdiler. Sonrasında
Meryem Ana Kilisesi’ni, Şirince Köyü’nü ve Nesin
Matematik Köyü’nü de gezme imkanı bulan
Rotaractörler, hep birlikte keyifli bir pazar
geçirdiler.
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Kulüplerden Haberler

Çiğli Rotaract Kulübü
Çiğli Geçici Hayvan Bakım Evi
Ziyareti
Çiğli Rotaract Kulübü, Ege Rotaract Kulübü ile birlikte 15.10 .2017 tarihinde Çiğli Veteriner Müdürlüğü’ne ve Çiğli Geçici
Hayvan Bakım Evi’ne işyeri gezisi düzenledi.

Osmangazi Rotaract Kulübü
Unutulmuş Sokak Oyunları Projesi
Geçen sene ilki Podyum Parkta gerçekleştirilmiş
olan Unutulmuş Sokak Oyunları projesi bu sene
Çekirge Rotary - Rotaract - Interact’ın düzenlediği
Geleneksel Brunch etkinliğinde gerçekleştirildi.
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ROTAWORLD
5-8 Ekim 2017 tarihinde Ljubljana/Slovenya da
düzenlenen Rotaract Avrupa Toplantısına bölgemizden 5 kişi katılım gösterdi.
Rotaract Europe MDIO-ERIC Yönetim Kurtulunda
Social Officer görevine UR 2440. Bölge Uluslararası Hizmetler ve Projeler Koordinatörü Merve
Karakaya seçildi.

Denizli Rotaract Kulübü
Yurtdışından Misafirlerimiz
Denizli Rotaract Kulübü, 23 Eylül tarihinde Beyrut
Rotaract Kulübü’nden Rtc. Kevin Michel Saliba ve
Rtc. Miriam Al Battal’a ev sahipliği yaptı. Lübnan’dan
Pamukkale’yi gezmek amacıyla Denizliye gelen Rotaractörler ile gezileri öncesinde ilk olarak kahvaltı
konseptli Happy Hour gerçekleştirildi. Ardından şehir
merkezi gezdirilerek, şehrin en önemli sembolü olan
Denizli Horozu Heykeli önünde bayrak değişimi gerçekleştirildi.
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İnegöl Rottact Kulübü

BBsa Rottact Kulübü

Balıkess Rottact Kulübü
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İzmm Rottact Kulübü

KKşıyaka Rottact Kulübü

KKşıyaka Rottact Kulübü
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Balıkess Rottact Kulübü

BBsa Rottact Kulübü

Güzelyalı Rottact Kulübü
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İzmm Rottact Kulübü
Güzelyalı Rottact Kulübü

&

İzmm Rottact Kulübü

Smmna Rottact Kulübü
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BBsa Kulüplli Ortak

Denizli Kulüplli Ortak
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DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ “SEALAND”

40

İçerik: Rtc. Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ “SEALAND”
Sealand, resmi adıyla Sealand Prensliği, 1967’de İngiliz ordusunda eskiden binbaşı
olan Roy Bates ve ailesi tarafından kurulan; hukuki statüsü tartışmalı olan 4000 metrekare büyüklüğünde platform - ada şeklindeki bir ülkedir.

II. Dünya Savaşı’nda İngiliz hükümeti, Nazi savaş uçakları ve gemilerine karşı kendi karasuları içine platformlardan oluşan bir savunma hattı oluşturdu; savaşın bitmesi ile de bu platformlar boşaltıldı. 1960’larda, BBC’nin radyo yayıncılığı tekelinden sıkılan ve buna isyan eden
bir hareket olan “korsan radyolar” akımı ortaya çıktı. Ülke sınırları içinde radyo yayınlarının
yapılamaması; yayıncıların İngiltere’ye yakın uluslararası sularda, gemilerde radyo yayıncılığı
yapmasına neden oldu. Savaş zamanında binbaşı olan Roy Bates de bu isyancı radyoculardan
biriydi. Terk edilen platformlardan birini işgal eden Bates, “Radyo Essex” ismini verdiği
radyoyu kurdu; ancak bu kanal hiç yayına girmedi.
Roy Bates, bağımsızlığını ilan ederek, kendisine Prens ve eşi
Joan Bates’e ise Prenses unvanını verdi. İngiliz hükümeti bu
bölgedeki tüm platformları yok etmek için bir operasyon düzenledi. Ancak sıra Sealand Prensliğine gelince kriz patlak verdi.
Bates, platformdan bir İngiliz gemisine kendi kara sularına
girmesi sebebiyle uyarı ateşi açıtı, platformun İngiliz karasuları
dışında olmasından dolayı İngiliz içişlerinin görev alanı dışında
olduğuna karar verildi. Bu karar ile İngiltere gayri resmi olarak
da olsa Sealand’ i tanımış oldu.
Birleşik Krallık’ tan alınan
kararın ardından Bates, bir
prensliğin gerek duyduğu
bütün milli sembolleri yerine
getirdi. Prensliğin kendi
arması, bayrağı, anayasası ve
Amerikan Doları’na eşdeğer
Sealand Doları çıkartıldı;
hatta Bates tarafından “E
Mare Libertas” adında bir
milli marş bile oluşturuldu.

Ülkenin bayrağı
kırmızı, beyaz ve
siyah renklerinden
oluşmaktadır.

Prensliğin arması
Üzerinde“Denizden
Gelen Özgürlük” yazmaktadır.

Ülkenin parası üzerinde Prenses Joan
Bates’in yüzü bulunmaktadır
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DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ “SEALAND”
1978 yılında ülkede darbe girişimi oldu. Kendini Sealand Başbakanı olarak ilan eden
Alman Alexander Achenbach, Hollandalı ve Alman birkaç paralı asker ile Prens Roy Bates ve
karısının İngiltere’de bulunduğu gün -ki bu ülke nüfusunu oldukça etkileyen bir durumdurSealand’ e baskın yaptı ve platformda bulunan Roy Bates’ in oğlu, Prens Michael Bates’ i esir
aldı. Bu girişim, Roy Bates ve birkaç arkadaşının yaptığı operasyon ile bastırıldı. Operasyon
sırasında bir de Alman vatandaşı esir alındı. Bu durum Almanya ile İngiltere arasında diplomatik bir gerginlik yarattı. Sealand pasaportu taşıyan Achenbach, vatana ihanet ile suçlanarak Sealand hükümeti tarafından hapse atıldı.
Birleşik Krallık’ ı suçlayan Alman hükümeti, bu durumun son bulması için Birleşik Krallık’ ın
bir adım atmasını beklese de; İngiliz hükümeti, karasularının dışında bulunan bu ülkenin
kendi içişlerinin dışında olduğu yanıtını verdi. Bunun üzerine Almanya yolladığı bir diplomat
ile Achenbach’ın 35.00 poundluk kefaletini ödeyerek onun serbest bırakılmasını sağladı. Roy
Bates’e göre bu olay, Almanya’nın Sealand’ ı –gayri resmi olarak da olsa- tanıması demekti.
Ülkenin Nüfusu
Sealand, dünyanın en çok soylu vatandaş
yüzdesine sahip ülkesidir. Bunun sebebi kendi
resmi web sitesi üzerinden, vatandaşlık satması ve
yalnızca belirli bir ücret farkıyla, resmi imzalı ve
mühürlü olarak soyluluk mertebeleri de sunmasıdır. 2011 verilerine göre ülkenin nüfusu 27
kişidir; ancak bu 27 kişiden 23 tanesi Wikileaks
ajanı olduğu için nüfus sayımında yalnızca 4 kişi
gözükmektedir. Fakat son yıllarda Sealand vatandaşlarının sayısının arttığı da bilinmektedir.

Spor Aktiviteleri
Sealand, az nüfuslu bir ülke olsa da milli futbol
takımları mevcuttur. Danimarka amatör liginde
mücadele eden Vestbjerg takımı Sealand’ in
ulusal takımı olmak istemiş; Prens Bates de
bunu kabul etmiştir.

Ülkenin Geliri
Sealand bir platform ada ülkesi olsa da
kendine özgü bir geçim kaynağı yaratabilmiştir. Ülke, en büyük gelirini bazı
ülkelerde saklanması yasak olan internet
verilerini depolayarak elde etmektedir.
Bunun haricinde ülkenin resmi internet
sitesinde (www.sealandgov.org) sunulan,
vatandaşlık, soyluluk unvanı ve hediyelik eşya alışverişi veya yine site üzerinden kabul edilen bağışlar ülkenin diğer
maddi kaynaklarını oluşturmaktadır

Prens Bates denize sıfır ülkesini, Ocak 2007'de 10.000.000 Sterlin’ den satılığa çıkartmış ancak alıcı bulamamıştır.
Sealand'ın kurucusu Prens Roy Bates, 9 Ekim 2012 tarihinde 91 yaşında Alzheimer sebebiyle yattığı İngiltere'deki bir bakımevinde ölmüş; Paddy Roy Bates'in ölümünün ardından yeni Prens, Prens Naibi Michael Bates olmuştur
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Glutensiz Beslenme ve Zayıflama...
Merhaba Rotaractör dostlarım, bu ayın konusu glutensiz beslenme ile zayıflama. Nedeni ise son
zamanlarda ”gluten free“ diyetlerini öneren kişilerin ve sitelerin artışı. Google amcaya “glutensiz
beslenme ile zayıflama” yazdığımızda 57.600 sonuç çıkıyor. İlk başlarda ise sağlık ile ilişkisi olmayan gerçekleri yansıtmayan kadın siteleri mevcut. Hadi o zaman gerçekleri öğrenelim…

Gluten nedir?
Gluten, özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Bitki aleminden elde edildiği için insan sağlığı için çok yararlıdır. Jelatinin en önemli alternatifidir. Tat, koku ve lezzeti daha
iyi ve ekonomiktir. Kıvam arttırıcı ve raf ömrünü uzatan bir maddedir.

Gluten hangi besinlerde bulunur?
Gluten, özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur. Buğday; başta çavdar, arpa,
yulaf olmak üzere diğer hububat tahılları ile de yakından alakalıdır ve bu nedenle bu tahıllar da
gluten içerirler. Paketlenmiş ürünlerin çoğunda gluten bulunmaktadır. Etiket okumak birçok hususta önemli olduğu gibi bu konuda da çok önemlidir. Gluten içermeyen ürünler için Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ndan: TÜRK GIDA KODEKSİ GLUTEN İNTOLERANSI OLAN-BİREYLERE UYGUN
GIDALAR TEBLİĞİ-(TEBLİĞNO: 2012/4) uygun olarak etiketleme yapmalıdırlar.
Etiketlemede;
- ‘’gluten free’’ ifadesi
- “Gluten miktarı 20 mg/kg’ı geçmez” ifadesi
- Ambalaj rengi ile kontrast teşkil edecek şekilde
- “Glutensiz” ifadesi ve logosu bulunmalıdır.
Not: Türkiye’de ilk glutensiz ürünlerden biri Eti Pronottur.
Şirketin bu ürünü çıkartmasındaki en önemli etki ailede Çölyak hastası olmasıdır.
Çölyak nedir ?
Bağırsaklardaki sindirimi sağlayan yapıların bozulmasından dolayı ince bağırsakta hasarlar oluşturan biralerjik sindirim sistemi hastalığıdır.Bu hasarabuğday, arpa, çavdar, yulafgibi tahılların içerisinde bulunangluten isimli bir protein neden olmaktadır.
Bulguları
Ağırlık kaybı, Bulantı, Kusma, Karın ağrısı, Halsizlik, İshal, Anemi
Ülkemizde tanı koyulma oranı Sağlık Bakanlığı verilerine göre %10 dur.

Gluten içeren besinler (Yasaklar)
Hazır çorba
Hazır kahvaltılıklar
Meyveli yoğurtlar
Lokum
Nescafe-bitkisel çaylar
Dondurma
Ketçap, mayonez, hardal
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Konserveler
Dışarıda et yemeği
Çikolata, gofret, cips
Et suyu tabletleri
Baharat karışımları
Soslu-tuzlu çerezler
Bira, cin, viski, likör

Balsamik sirke
Soyalı soslar
Toz pudingler
Jelatinli şekerler
Jelatinli sakızlar
Hazır turşular
Kurutulmuş meyveler

GLUTENSİZ BESLENME DOĞRU MU ?
Gluten içermeyen bir diyet yapmaya başladığınızda, beslenme planınızdan otomatik olarak unlu,
nişastalı her türlü yiyeceği, malt, malt unu ve benzeri besinleri çıkarmak zorunda kalıyorsunuz.
Yani “karbonhidrat kısıtlaması” bir başka deyişle “kalori tasarrufu” yapmış oluyorsunuz. Böyle
yaptığınız için de bir miktar kilo vermekle Amerika’yı tekrardan keşfetmiş olmuyorsunuz. Çözüm
“glüteni” sınırlamakla ilişkin değil. Siz otomatik olarak unu, nişastayı ve her türlü tahılı azaltıp
kalori girişini azaltmış oluyorsunuz…

UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?
Glütensiz diyet yapıyorsanız kendinizce bir kontrol mekanizması geliştirmelisiniz. Trafik lambası
gibi düşünürsek kırmızı ve yeşil lambayı temsil eden gıdalar var.Bu da gıdalardaki açık ya da gizli
glüten içeriğini kontrol etmeniz anlamına geliyor. Glütensiz diyet aynı zamanda ekmeğe elveda
demektir. Tabi ki ekmek alternatifleriniz var olabiliyor.
Bunlar pirinç ve patates unundan üretilen ekmekler. Ayrıca mısır ve pirinçten yapılan gevrekleri
de kullanabiliyorsunuz. Pirinç, mısır ya da benzerlerinden yapılmış makarnaları da tüketebiliyorsunuz. Yani karbonhidrat kaynağı olarak daha çok pirinç ve patates kullanmanız lazım.
Bir klinikte 100 kişi üzerinde yapılan araştırmada;
BKI: 25-30
50 kişi glutensiz diyet
50 kişi gluten içeren yeterli ve dengeli beslenme
4 haftalık aynı kalori içeren diyet verilmiştir.
Sonuç ise gluten içeren yeterli ve dengeli beslenen kontrol grubunda ortalama 1.15-1.75 kg kaybı
Glutensiz diyette ise ortalama 0.06-1.55 kg kaybı gözlemlenmiştir.
Glutensiz diyet uygulayan bireylerin, bel bölgelerinde kalınlaşma gözlemlenmiştir.
Tekrar vurgulamak gerekirse gluten içeren besinler karbonhidrat ağırlıklı olduğu için; beslenmemizden gluteni çıkarttığımızda karbonhidratın büyük bir kısmını çıkartmış oluyoruz yani kalori kısıtlaması yapmış oluyoruz dolasıyla kilo kaybı kaçınılmaz oluyor. Glutensiz diyetin zayıflama ile
ilişkili yoktur; bir hastalığın çözümüdür.
Unutmayalım ki kilo kaybı sağlanması her zaman diyetin sağlıklı olduğunu göstermez. Her diyet
parmak izi gibi bireye özgü olmalıdır.

KASIM

Kordon Rotaract Kulübü
Rtc. Uğur Taylan
Ege Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü (Stj. Dyt.)
ugurtaylan035@gmail.com
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Halloween Party
İçerik: Rtc. İpek Tekin - Rtc. Sernur Ecemiş
Rotavizyon Takım Üyeleri
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29 Ekim Korteji

Rotavizyon Takımı Gözünden Ayın Etkinlikleri

Rotavizyon Takımı Gözünden Ayın Etkinlikleri
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Rotavizyon Takımı Gözünden Ayın Etkinlikleri
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Asparagas Haberler
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2440. Bölgenin en gaz, en asparagas haberleriyle bu dönem de karşınızdayız! Kim kiminle napmış en doğru kaynaktan öğrenenmenin tam yeri
tam zamanı ;)

Rotaoryantiring’de Kayıp Bölge Şoku! Şüpheliler Araştırılıyor...
İzmir Rotaract kulübünün geleneksel olarak düzenlediği oryantiring etkinliği bu sene de çok çarpıcı bir tema olan Game of Thrones ile
gerçekleştirildi. Kulüpler ve Bölge Rotaract Temsilciliğince de ilgi gören etkinliğe bir takımın kaybolması damga vurdu...

Başlangıçta çok hazır ve
mutlu görünüyorlardı...

Fakat sonra onlardan bir daha
haber alınamadı...

ve tabi ki, akıllardaki bir numaralı şüpheli ise hem birincilik
hem de ikincilik tahtına oturan
Karşıyaka Rotaract Kulübü oldu!
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Değerli Rotaractör Dostlarım;
Rotary’nin dönem önceliği arasında yer alan
karbon ayak izini azaltma üzerine günümüzde
şirketler artık sorumluluk alıp, hepimizin geleceği için karbon ﬁyatlarını iş planlarına dahil
etmektedirler.
Karbon Ayak izi, birim karbondioksit cinsinden
ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından
insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın
ölçüsüdür.
Hızlı bir şekilde artan küresel ısınma sadece
çevresel bir sorun değil, aslında yaşamamıza
temel bir tehdittir. Milyonlarca insanı etkileyecek
sorun karşısında iş dünyası ne yapıyor?
Keyiﬂi okumalar dilerim.

Rtc. Yağız Burak GÖKÇE
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü
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Karbon Ayak İzini İş Planına Entegre Etmek
Ekim 2017 ayı itibari ile dünyada 1389 şirket ekonomik planlarına, karbon ücretlerini
dâhil etmiş bulunmaktadır. Şirket sayısında 2016 yılına göre %11 artış vardır.

Değerli Rotaractör Dostlarım;

Aşağıdaki dünya haritasında görüldüğü üzere, karbon ayak izi ile ilgili ülke olarak politikalarımız gelişmekte kategorisinde olmasına rağmen, karbon ﬁyatlamasını şirket planHepimiz
hayatımızın
bir döneminde
lamamasına dâhil etmiş
21 adet Türk
şirketimiz mevcuttur.
Bizim gibi gelişmekte olan
Brezilya, Hindistan gibi
ülkelerinde
kapsamda olmayı
gelişmiş ülkelerin
üstünde sayılar göskendi
işininbupatronu
hayal ettermesi, gelecekte ﬁrmaların risk yönetmekte çok daha başarılı olacağı ön görüsünde bumişizdir. Girişimcilik fikirleri kafamızlunabiliriz.

da daima yer almaktadır. Bu sayımızda
girişimcilik üzerine bir yazı hazırladık.
Türkiye’den güncel girişimcilik üzerine
rakamlarda derledik.
Keyifli okumalar dilerim.

Peki, yasal zorunluluk olmadan, küresel ısınmaya karşı elini taşın altına koyan bu ﬁrmalar
hangileri bilmek istemez misiniz? Buyurun liste aşağıdaki gibidir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ARÇELIK A.S. Turkey
VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. Turkey
MIGROS TICARET A.S. Turkey
T.GARANTI BANKASI A.S. Turkey
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.S. Turkey
TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. Turkey
TÜRKIYE KALKINMA BANKASI A.S. Turkey
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. Turkey
EKOTEN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S., Turkey
IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S., Turkey
AROMSA BESIN AROMA VE KATKI MALZEMELERI A.S., Turkey

•
•
•
•
•
•
•
•

ÜLKER BISKÜVI SANAYI A.S., Turkey
AKBANK T.A.S., Turkey
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S., Turkey
YAPI VE KREDI BANKASI A.S., Turkey
KAYSERI ULASIM A.S., Turkey
AFYON ÇIMENTO SANAYI T.A.S., Turkey
TÜRK TELEKOMÜNIKASYON A.S., Turkey
AKENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S., Turkey

Karbon Ayak İzini İş Planına Entegre Etmek
Peki bir şirket neden karbon ayak izi Hesaplar?
• Yasal zorunluluk
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• Müşteri veya yatırımcı talepleri
• Pazarlama ve kurum imajı
• Sera Gazı Emisyonu azaltımı(zorunlu-gönüllü)
• Emisyon ticareti mekanizmalarına katılım

Uluslararası Karbon Ticareti Nedir ?
Emisyon ticareti, basit bir mekanizmadır. Belirlenen emisyon azatlımı hedeﬂerine hızla
ulaşmak için, ﬁrmalara düşük maliyetli bir pazar çerçevesi sağlayan bir sistemdir.
Buna göre, sera gazı emisyonunu belirtilen hedeften daha fazla azaltan bir şirket/ülke,
gerçekleştirdiği bu ek indirimi başka bir taraf şirkete/ülkeye satabilmektedir. Protokol,
gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyon hedeﬂerine ulaşabilmeleri için, emisyon azalması
satın alabilmelerine imkan tanımaktadır.
Ulusla
Uluslararası
Karbon Ticareti, gelişmekte olan ülkelerin sera gazı sınırlamalarına tabi olmadıklarını, ama sera gazını azaltan bir projenin uygulanması durumunda elde ettikleri karbondioksit kredisini gelişmiş ülkelere satabileceğini anlatmaktadır. Protokol ayrıca, Japonya ve Hollanda gibi zaten az salım yapan ve çevre standartlarına saygılı ülkeler için, kendi
sera gazı salınımlarını azaltmak yerine karbondioksit kredisi almalarını sağlar. Bu şekilde
gelişmekte olan ülkeler de sera gazı salınımlarını azaltmak için teşvik edilmiş olurlar çünkü
karbondioksit kredisi satarak bu projeleri için kaynak edinmiş olurlar

Onaylı Karbon Kredisi Nedir ?
Bu ürünler uluslar arası iklim değişimi ﬁkrinden ortaya çıkmıştır ve son derecede takibe
açık ve yasaldırlar. Bu ürünler, şirketlerin aksi takdirde diğer şirketlere ihale edilecek olan
karbon emisyonlarını etkisiz hale getirmelerine ve salınım hedeﬂerini tutturmalarına
yardımcı olmak amacını taşımaktadır.
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Karbon Ayak İzini İş Planına Entegre Etmek
Gönüllü Karbon Ticareti Nedir ?
Kyoto Protokolü kapsamına girmeyen sektörler için geçerlidir. Bu süreç, Kyoto Protokolü
zorlamasından farklı olarak;
• İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için istekli olmak (çevreci duyarlılık)
• Kamu yararı için ﬁnans sağlama konusunda yenilikçi yaklaşımlar içerisinde yer almak
• Halkla ilişkileri geliştirmek
• Ulusal ve bölgesel yükümlülükler ve planlamalar için hazır olmak
• Karbon kredilerinin tekrar satılmasıyla kar elde etmek
• Yenilenebilir enerji, atık yönetimi, arazi kullanımı, ormancılık, atık yönetimi ve enerji
verimliliği gibi programlarla birleşmek, gibi amaçlar için geliştirilmektedir.

Firma ve ürün bazında Karbon Ayak İzini açıklamak zorunda kalacak şirketler şimdiden iyileştirme yapabilecekleri konuların stratejik planlamalarını yapmalıdırlar. Özellikle kalkınma bankaları uzun vadeli ve cazip krediler verirken ﬁrmaları bu konuda tedbirler almaya
zorlayacaktır. Çin yenilenebilir enerji kullanımında en önde bulunmakta, ABD’de özellikle
Yeşil Binalar konusunda çok ciddi önlemler alınmıştır. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş
değişimine ayak uyduramayan ﬁrmalar rekabet şanslarını yitirmeye mahkûmdurlar.
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PROJELERDEN VE DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN;

FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440
GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi
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