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10. Sayımız ile karşınızdayız!

Dönemi bitirmemize kısa bir süre kala, tamamlanan ve sona yaklaşan projeler ile dolup 
taşan, içinizi açacak cıvıl cıvıl bir Rotavizyon ile karşınızdayız. Bu sayımızda, UR 2440. Bölge 
Asamblesi konuşmacı konuklarından Simin Bıçakçıoğlu ile yapılan röportajını, Denizli’nin 
meşhur kebabını, Kebabcı Enver ile yapılan iştah açıcı röportajı, bir çırpıda vurulacağınız 
Bursa güzelliklerini ve daha birçok keyifli içeriği bulabilirsiniz.

Birlikte daha yükseğe diyerek açtığımız dönemimizi, ortaya koyduğumuz projeler ve 
etkinliklerle hedeflerimiz doğrultusunda sürdürüyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdikleri 
projelerle, katkı sağladıkları içerikleri ile dergimizi sahiplenip daha yükseğe taşımak isteyen 
tüm kulüplere teşekkür ediyoruz. 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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Sırasıyla Almanya’da öğretim üyesi, genel müdür ve CEO 

olarak, İsviçre’de yönetim kurulu başkanvekili ve murahhas aza 

olarak dünyanın 47 ülkesi ile çalıştım. İngilizce ve Almancayı 

ana dilim gibi yazar, konuşur ve anlarım. Fransızcam iyi 

seviyededir. İspanyolca ve İtalyancayı da anlarım.

Ben mücadele etmeyi çok seviyorum biraz da cesaretli bir 

yanım var. Ralli  değişen hava koşullarına, doğaya ve rakiplere 

karşı, zamana karşı bir mücadele gerektiriyor ve sürekli bu 

değişen koşullara karşı da anlık stratejik hamleler yapmanızı 

gerektiren bir spor dalı, biraz analitik düşünmeye iten bir spor. 

spora yöneldim ve karar kıldım.

Normalde çok sabırsız bir insandım ralli bana sabretmeyi öğretti. 

Çünkü bizde yarışlarda bir saniyeyle yarışı kaybedeceğin gibi 

kazanabiliyorsun da yani o saliseler saniyeler bile bizim için 

çok önemli.

• Kaç yaşında başlamıştınız bu spora ?
18 yaşında. 

SİMİN BIÇAKÇIOĞLU - RÖPORTAJ

• Simin Bıçakçıoğlu kimdir öncelikle sizi kendinizden 
tanıyabilir miyiz?

1989 doğumluyum. Koç üniversitesi İngiliz dili ve karşılaştırmalı 

edebiyat bilimleri mezunuyum.  Küçüklüğümden beri okçuluk, 

binicilik , voleybol, tenis gibi bir çok farklı spor türüyle uğraştım 

en nihayetinde ehliyetimi alır almaz motor sporlarına adım attım. 

Motor sporlarında birçok farklı disiplin denedim ; pist yarışları, 

otocross, tırmanma gibi en sonda da ralli de sebat ettim ralli ile 

devam ediyorum yarış kariyerime. 

• Bu kariyere başlamanızda sizi ne etkiledi ?
Rotary’yi anlatma fırsatı verdiğiniz için asıl ben size teşekkür 

ederim. 1955 Ankara doğumluyum. Annem, Bursalı aktar Hafız 

Fazlı Alyanak’ın kızıdır. Babam da İstanbul Bebekli Selanik 

göçmeni ailenin üç oğlundan biri ve devlet memuruydu. Baba 

mesleği nedeniyle, çocukluk ve gençliğim Ankara, Bursa ve 

İstanbul’da geçti. Yüksek öğrenimimi Almanya’da Dortmund 

Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi’nde yaptım. Aynı 

üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi tamamladım. 
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• İlk yarışınızdaki aynı heyecan hala var mı 
tecrübe sizin heyecan duygunuzu nasıl etkiledi?

Ralli kilometre işidir. Her bir kilometre sizin için yeni bir 

tecrübe demek o ışıklar söndüğü zaman heyecanım hep 

aynı ama tabi biraz daha emin adımlarla yürüyorsunuz ve o 

heyecanı biraz daha bastırabiliyorsunuz. ilk zamanlar böyle 

değildi ve biraz daha heyecan yapıp daha telaşlı ve neyin 

nasıl gelişeceğini tecrübe sayesinde öngörmeye başladım.

• Ralliden sonra kendi bölümünüzle alakalı bir 
iş yaptınız mı ? Bundan sonra yapmayı düşünür 
müsünüz ?
Hayır ben mezun olur olmaz önce aile şirketimizde biraz 

yöneticilik yaptım daha sonrasında da hiç alakam olmayan 

bir sektöre girdim lojistik sektörüne. Aslında şöyle alakam 

yoktu; bu konu üzerine bir eğitim almadım , ortağım lojistik 

mezunu ve bu şirketi ailesiyle birlikte kurmuştu. Daha 

sonrasında onunla ortak bir karar verip biraz işi öğrendim 

yine otomotivle ilgileniyoruz, otomobil taşıyıcılığı yapıyoruz; 

bu konuda kendimi geliştirdim biraz eğitimler ve sertifikalar 

aldım şuan halen orda yöneticilik yapıyorum.  Açıkçası şuan 

bölümümle alakalı olarak bir iş yapmayı düşünmüyorum 

ama çeşitli dergilerde yazılar yazıyorum, otomobil test 

editörlüğü yapıyorum dolayısıyla aslında küçük de olsa 

alakalı sayılabilecek bir faaliyet yapıyorum.

• Üniversitede hayatınızın ralli ile kesişen bölümü 
sizin için nasıl geçti ne gibi dezavantajları oldu ?

Üniversite yıllarımda başladım bu işe ve sürekli okuldan çıktığım 

zaman ve diğer arta kalan zamanlarımı garajda geçiriyordum. 

Final zamanlarımda yarışların denk geldiği ve yarışın 

antrenmanlarını yapamadığım oldu. Okulun  o tarz dezavantajları 

oldu ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım, daha da çok 

bu beni kamçıladı. ‘Çok zorlanıyorum yapamayacağım’ diyip bir 

kenara da koyabilirdim ama ben mücadeleci ruhum sebebiyle o 

zorluklara göğüs gerdim bir şekilde.

SİMİN  BIÇAKÇIOĞLU - RÖPORTAJ



7

• Çevreniz tarafından ralli yapmanız nasıl 
karşılanıyor?
Beni bu işe zaten ailem yönlendirdi, onlar bu işi yapmamı 

istediler. Çünkü onlar benim bu yeteneğimin başından beri 

farkındaydı . Aslında bunun haricinde, yaptığım sporu ilk zamanlar 

arkadaşlarım ‘kız başına ne yapacaksın? yapamazsın’ gibi bir 

bakış açısıyla, negatif yönlü karşıladılar. Ancak siz önünüze bir 

takım hedefler koyduğunuzda kulağınızı kapatıp kendi yolunuza 

odaklanıyorsunuz. Dolayısıyla onları o zamanlarda duymamaya 

çalıştım ama ben kendimi telkin ederek  o yolda yürüdüm ve 

şuan hepsi benim bütün başarılarımla gurur duyuyorlar. 

• Bu sporun kadın için zor olduğuna inanıyor 
musunuz?
Kadınların her şeyin üstesinden çalışarak gelebileceğini 

düşünüyorum. Bu çok meşakkatli bir süreç tabi ki. Bugün burada 

oturup sizinle bu röportajı yapabilmek için bile ben 8 senedir 

yarışıyorum, kendimi eğitiyorum. Bir şekilde ismimi duyurdum ki 

şuan buradayım. Uzun ve zorlu bir yol fakat isteyince, ki istemek 

başarmanın yarısıdır derler, önce isteyip sonra hedefe odaklanıp 

doğru hamleleri yapıp başarmak kaçınılmaz oluyor zaten.

SİMİN  BIÇAKÇIOĞLU - RÖPORTAJ

• Gençsiniz, güzelsiniz, zarifsiniz ve rallide erkeklerden daha başarılısınız. Erkeklerin bu konuya nasıl bir 
bakış açısı oluyor?
Sosyal medya üzerinden bu işi hiç bilmeyen insanlardan olumsuz tepkiler alıyorum. Bunu şu şekilde açıklayabilirim; başka bir kadın 

onları geçtiği için ego yapıyorlar. Ama yarışçı bir arkadaşımdan hiç kötü bir tepki almadım. Onun haricinde dışarıda bu işi hiç bilmeyen 

insanların yapmış olduğu kötü tepkilere kulak kapatıp cevap vermiyorum. Ben zaten başarılarımızla en büyük cevabı verdiğimizi 

düşünüyorum.
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• Ralli sırasında kaza geçirdiniz mi?
Benim aslında otomobilimi çiziksiz bir şekilde bitişe getirme hedefim de vardır. Ama tabi ki rallide bu çok mümkün değil. 

Hayatımın en  büyük kazasını bu yıl yaptım. Yaklaşık 110-120 km süratle giderken 4- 5 takla attım ve bir tarlanın içine düştü otomobilim. 

Aracın çok kötü durumda olmasına rağmen bende ve co-pilotumda büyük hasarlar olmadı.

• Kaza sizi bu spordan uzaklaştırdı mı ?
Uzaklaşmak değil o kazayı yaptıktan sonraki ilk yarış çok önemli. Bizim yarışlarımız 3 -4 hafta arayla oluyor. Kazanın akabinde ki yarışta 

biraz daha tedirginlik  içindeydim ama o da bir tecrübeydi.

SİMİN BIÇAKÇIOĞLU - RÖPORTAJ

• Sizi en çok etkileyen yarış hangisiydi?
Bütün kazandığımız yarışlar çok özel ama ilk 2012 yılında 

kadınlar ve sınıf birinciliklerimi kazandığım an sanırım en 

çok etkileyen olmuştu. Hayatımın ilk şampiyonluğuydu 

ve benim için çok önemliydi.

• Kendinizi nasıl bir rakip olarak tanımlarsınız ?
Ben çok centilmen ve kurallara uyan,hesabını kitabını spor anlamında 

yapan biriyim. Kimseye haksızlık yapmam, hakkımı çok korurum çok 

savunurum.  Kimseye saygısızlık ve hadsizlik yapmadan buralara 

geldim ve rakibim olan kişiden de aynı şekilde bunu beklerim. 

Ortada haksızlık olursa bunun arkasında olurum, oldum da bundan 

sonra da olmaya devam edeceğim. 
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• Bu spora yönelmek isteyen kadınlara neler önerirsiniz?

Kadınların maalesef ön yargısı var bu spora. Bırakın bu sporu yapmayı araba kullanmaya bile ön yargısı var. Bu da erkeklerin toplumda 

yarattıkları ön yargıdır. Bizler kadınları cesaretlendirmek için güzel örnekleriz ve her zaman yanlarındayız. Ben de sosyal medya 

üzerinden bana ulaştıklarında neleri nasıl yapabileceklerini her anlamaya anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir şey kolay değil bu hayatta, tabi 

ki bu da zor ama çok keyif alacakları bir spor. Erkeklerin üstünlük sağladığı bir sporda, kadın olarak başarılı olmak ve bir kadın olarak 

var olmak çok daha farklı bir tatmin duygusu. Dolayısıyla kadınlara biraz daha cesaret diyorum.

• Yarıştan önce uyku ve besin dengesine nasıl dikkat ediyorsunuz?
Genelde yarış akşamları mutlaka 9 saat uyuyoruz ki o da zaten yetiyor. Besinlerde ise daha karbonhidrat ağırlıklı,enerji verici besinlerle 

besleniyoruz. Tabi çok fazla yemek yememeye de özen gösteriyoruz, yetecek kadar enerji verecek kadar yiyoruz.

SİMİN BIÇAKÇIOĞLU - RÖPORTAJ
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WINGS FOR LIFE
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Ç

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak için, Dietrich Mateschitz ve Heinz Kinigadner 

tarafından kurulan vakıf, 2004 yılından bu yana faaliyet göstermektedir.

AMAÇ;

Omurilik felci ile ilgili farkındalık yaratmak.
Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon yaratmak.

KOŞAMAYANLAR İÇİN KOŞMAK!
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WINGS FOR LIFE
• 6 kıta ve 33 ülke

• Aynı anda ortak başlangıç
• Bitiş çizgisi yok. Yakalama aracı var.

• Yakalama aracına geçirilen koşucunun yarışı o noktada sona eriyor.
• Yakalanan son sporcu yarışı kazanıyor.

Göztepe Rotaract Kulübü; www.wingsforlifeworldrun.com/tr sitesinden International Rotaract Team 
başlığı ile, dünyanın dört bir yanındaki Rotaractörleri aynı amaç uğruna bir araya getirmeyi planlıyor.

Siz de; siteyi ziyaret edip kayıt olarak hem omurilik felçliler için koşun hem de Uluslararası Rotary Ailesi adına 
farkındalık yaratın!
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KULÜPLERDEN
HABERLER
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Denizli Rotaract Külübü
Kulüplerden Haberler

Denizli Rotaract Kulübü, 4-6 Mart tarihleri arasında 

gerçekleştirilen 2016 Bölge Asamblesine kalabalık bir grupla 

katılım gösterdi. Bununla birlikte kulüp olarak hazırlamış 

oldukları zeybek gösterisi ile gala gecesinde izleyenlere görsel 

bir şölen yaşattılar.

Mum Workshop’u ETK Mimarlık ve Batı 
Otomotiv / Çamlık Özel Eğitim Merkezi’ndeki 
çocuklarla Hama Boncukları kullanılarak 
yapılan bardak altlıkları.

ASAMBLE - 2016
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Denizli Rotaract Külübü
Kulüplerden Haberler

Rotary’ nin 111. Kuruluş Yıldönümü Rotaryenler ve 

Rotaractörlerin katılımı ile Marla Restaurant’ta gerçekleştirildir. 

Denizli ve Delikliçınar Kulübünün de katılım gösterdiği 

gecede; Denizli Rotaract Kulübü, Kulübünün 569 Döneminin 

16. Toplantısını gerçekleştirdi.

Denizli Rotaract Kulübü, Kulübünün 571. Döneminin 18. 

Toplantısını Denizli North Point Otelde gerçekleştirdi. Rotaract 

Haftasında yapılan toplantı Denizli Rotaract Kulübü ve hami 

kulüpleri Denizli Rotary Kulübü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
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Denizli Rotaract Külübü
Kulüplerden Haberler

Denizli Rotaract Kulübü, döneminin 7. "Rotaract Talks" 
seminerini U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği Mesleki ve 
Kişisel Gelişim Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Denizli 
Rotary Kulübü ofisinde gerçekleştirdi. Denizli Rotaract Kulübü 
dokuz konuşmacı ile seminere katılım gösterdi.

Denizli Rotaract Kulübü “Kültür Mirasına Sahip 
Çık”  projesi kapsamında bu sene Doğanbey 
Köyüne ziyaret gerçekleştirdi.

MİRASINA SAHİP ÇIK

ROTARACT TALKS
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Karşıyaka Rotaract Külübü
Kulüplerden Haberler

Karşıyaka Rotaract Kulübü 13 Mart pazar günü Çiğli Tegv Eğitim Kampüsü’nü ziyaret ederek veliler için 
düzenlenen okuma atölyelerinde kullanılmak üzere Michael Ende’nin Momo kitaplarını hediye ettiler.

İŞ YERİ GEZİSİ

Karşıyaka Rotaract Kulübü 17 Mart tarihinde diğer rotaract 

kulüplerinin de katılımıyla Batıçim’e işyeri gezisi düzenlediler. 

İşyeri güvenliği ve sağlığı ile ilgili bilgi aldıkları  kısa eğitim, 

şirket tanıtımı ve tarihçesi , İK uygulamaları, fabrikada 

gerçekleşen üretim prosesi ve saha gezisi ardından hep 

birlikte fabrika yemekhanesinde öğle yemeği yiyerek işyeri 

gezisini tamamladılar.

Karşıyaka Rotaract Kulübü Uluslararası Hizmetler Komite Başkanı ve UHK Fransa 
Temsilcisi Yiğit Demirer, Runatolia Maratonu’nda Otizmli Kardeşleri için 23 km. 
koşarak kulübünü temsil etti.
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Güzelyalı Rotaract Külübü
Kulüplerden Haberler

Güzelyalı Rotaract Kulübü  9 Mart tarihinde İzmir Zihinsel Özürlüleri Yetiştirme ve 

Koruma Vakfı bağış ve kermes günü düzenleyerek, katılım gösterdi. Engelli çocuklar 

tarafından yapılan el işi takılar ve dekorasyon ürünleri satılarak vakfa gelir sağlandı. 

Ayrıca engelli öğrenciler ile de keyifli dakikalar geçirildi.

Trafik Şurası

ROFIFE
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Güzelyalı Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

Güzelyalı Rotaract Kulübü düzenlediği toplantısında hami 

kulübü Güzelyalı Rotary kulübünün değerli başkanı Melih 

UÇAR ve değerli üyelerini ağırladı. Rotary ve Rotaract 

olarak katılımın yüksek olduğu toplantıda kulüp komite 

başkanları yapılan projeleri ve planlanan projelerini anlatarak 

sunumlarını yaptılar. Toplantı sonrası dilek ve temennilerin 

ardından pasta kesilerek toplantı sonlandırıldı.

Yenilikçi Fikir Atölyesi 

Güzelyalı Rotaract Kulübü  12 mart tarihinden Rotaract Akademi 

ile birlikte Yenilikçi Fikir Atölyesi Eğitimi düzenledi. Eğitime 21 

kişilik bir katılım sağlanırken, eğitsel ve eğlenceli bir zaman 

geçirildi.

Rotary Toplantısı
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Rotary Toplantısı

Mavişehir Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

Mavişehir Rotaract Kulübü Çakabey Rotary Kulübü’nün Karaca Otel’de 

gerçekleştirdiği toplantısına katılım göstererek onlara Rotaractörler 

olarak yapılan projelerden bahsetmişlerdir.

Mavişehir Rotaract Kulübü, Türk Kadınlar Birliği 
Bayraklı Şubesi ile birlikte gerçekleştirilen 
meslek edindirme eğitimlerinden; 3 haftalık 
Kokulu taş eğitiminin ilkini Bayraklı "Bizim Ev" 
de gerçekleştirmiştir.

Mavişehir Rotaract Kulübü,TLG’nin kapanış 
törenine Mavişehir Rotary Kulübü ile birlikte 
katılım gösterilmiştir.

TLG
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Mavişehir Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler
Engelsiz Sanat

Mavişehir Rotaract Kulübünün 3 Mart tarihinde Kaya Prestige Hotel'de düzenlenen toplantısına İzmir 
Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker ve İzmir Engelsiz Sanat Derneği üyeleri katılmıştır.

Mavişehir Rotaract Kulübü, İzmir 
Engelsiz Sanat Derneği'nin Elim Sende 
Projesi kapsamında Çiğli Gülen Kora 
Ortaokulu'ndaki 7. sınıfta okuyan 
öğrencilerle 7 gün boyunca grup 
çalışması, koordinasyon, sinema, 
müzik ve resim etkinliklerine katılım 
gösterilmişlerdir.

RotaSwim
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Engelsiz Sanat Ege Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler
İzmirLife Röportaj

RotaSwim

Ege Rotaract Kulübü Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali'nde "A Song of Peace" adlı kısa filmi ile Jüri Özel 
Ödülü'nü kazandı.

ROFIFE

Ege Rotaract Kulübü İyiburnaz 
İlkokulu'nda maket uçak yapımı kursuna 
başladı.
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 İzmir Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

4-6 Mart tarihleri arasında, Pine Bay Holiday Resort Kuşadası’nda İzmir Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen 18. Rotaract 

Asamblesi’nde 2 gün boyunca 672 kişi ağırlanmıştır.

29.03.2016 tarihinde İzmir Rotaract 

Kulübü’nün Bizim Mahalle olarak 

belirlediği Cennetçeşme’de 

bulunan Rakım Erkutlu İlköğretim 

Okulu’ndaki 4. sınıf öğrencilerine 

yönelik ‘Siz olsanız Dünya Barışını 

Nasıl Sağlardınız’ isimli bir 

kompozisyon yarışması düzenlenmiş 

ve Kompozisyonlar üyeler tarafından 

değerlendirildikten sonra ilk 3’te yer 

alan öğrencilere hediyeler takdim 

edilmiştir. 

ASAMBLE - 2016

20.03.2016 tarihinde İzmir Rotaract 

Kulübü ile bayrak değişimi yapan 

Almanya Memmingen Rotaract Kulübü 

ortaklığında bu dönem 3.sü düzenlenen 

Online İşyeri Gezisi, Bostanlı Aralık Sonu 

Ocakbaşı'na gerçekleşmiş ve Türk Kebap 

kültürü tanıtılmıştır. 

ONLINE İŞ YERİ GEZİSİ

BİZİM MAHALLE
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BİZİM MAHALLE

İzmir Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

İzmir Rotaract Kulübü'nün Meslek Hizmetleri Projesi 'Hayalimizdeki Meslek' projesinin 2. ayağını 
yürütülmeye başlamıştır. İlk ayağında rotaractör-çocuk eşleşmesi yapılmıştı ve çocuklar kulüp üye ve 
misafirlerinin meslekleri sayesinde hayallerindeki meslekle buluşturulmuştu. Şimdide Rotaractörleri, çeşitli 
kulüplerde yer alan Rotaryen büyüklerin meslekleri aracılığıyla hayallerindeki meslekle buluşturmaktadırlar. 
Melis Kunç Beyin Cerrahı ve İzmir Rotary Kulübü üyesi Rtn. Saffet Mutluer ile Murat Kocabay, Veteriner ve 
Urla Rotary Kulübü üyesi Rtn. Erhan Gökdağ'ın Urla'daki muayenehanesine Ozan Karakaya ise Bostanlı 
Rotary Kulübü üyesi Tiyatro sanatçısı Rüçhan Gürel ile Han Tiyatrosu'nda bir araya gelerek hayallerindeki 
meslekle buluşmuştur.
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İzmir Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

27.03.2016 tarihinde İzmir Rotaract Kulübü'nün 

geleneksel etkinliği Rotatrekking 5 Sancaklı Köyü'nde 69 

kişilik yüksek katılımla gerçekleştirilmiştir. Yine etkinlikte, 

sucuk-şarap, meşrubat ve sonrasında, çay-kahve ikramları 

yapılmıştır. 

İzmir Rotaract Kulübü ve Denizli Rotaract Kulübü ile ortaklaşa 
Çocuk Esirgeme Kurumu'na gerçekleştirilecek olan bağışın 
ilk ayağı tamamlanmış bulunmaktadır. 29.03.2016 tarihinde 
Geçmiş Dönem Başkanları Utku ve Öznur Turan Denizli'ye 
giderek, Denizli Rotaract Kulübü'ne toplanmış olan oyuncakları 
teslim etmiştir. Denizli Rotaract Kulübü'de kıyafet ve kırtasiye 
malzemesi temin ederek 23 Nisan tarihinde bağışı her iki kulüp 
adına gerçekleştirecektir.  

Ortak Proje

ROTATREKKING

31.03.2016 tarihinde İzmir Rotaract Kulübü'nün mutad toplantısına 

KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Dr. Özgür Armaneri konuşmacı konuk 

olarak katılmış ve KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik destekleri 

hakkında sunum gerçekleştirmiştir. Toplantının sonunda ise kendisine 

kulüp adına 'Meslek Hizmet Ödülü' takdim edilmiştir. 

Meslek Hizmet Ödülü



31

ROTATREKKING

Meslek Hizmet Ödülü

İzmir Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

İzmir Rotaract Kulübü ve İzmir Rotary Kulübü ortaklığında, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan 
Ünitesi'ne 2900 adet bebek bezi ve 64 adet kağıt havlu bağışı gerçekleştirilmiştir.

İzmir Rotary Kulübü'nün mutad toplantısına Gelecek Dönem Brt'si Berkay Kiper, İzmir Rotaract Kulübü Başkanı 
Duygu Ersin, Asbaşkan Aydın Yapan ve İzmir Rotaract Kulübü üye/aday üyesi Melis Uzşen ve Murat Kocabay 
katılım göstermiştir. Gelecek Dönem Brt'si Berkay Kiper ve Asbaşkan Aydın Yapan gelecek dönem hedefleri ile 
ilgili kısa bir konuşma gerçekleştirirken, Başkan Duygu Ersin Temmuz ayından beri yapmış olduğu çalışmaları 
anlatan kapsamlı bir sunum gerçekleştirmiştir.

Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübü'nün mutad toplantısına İzmir Rotaract Kulübü Başkanı Duygu Ersin ve üyeleri 
Ozan Karakaya katılmış ve Duygu Ersin Rotaractörlerin çalışmalarını anlatan bir sunum gerçekleştirmiştir.

İzmir Rotaract Kulübü'nün 17.03.2016 tarihinde gerçekleşen toplantısına İzmir Rotary Kulübü Başkanı Enis Şamlı, 
Guvernör Yardımcısı Fevzi Tavus ve Volkan Çağlar katılım sağlamıştır. Rtn. Volkan Çağlar, kendi mesleğiyle ilgili 
oldukça faydalı bilgiler içeren interaktif bir sunum gerçekleştirmiştir.

DÖRTLÜ PROJE
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Bostanlı Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

Bostanlı Rotaract Kulübü bizim mahallede yer alan 

Kurtuluş İpek İşeri İlköğretim Okulu’nda başlattığı 

“Bana Bir Hikaye Oku” projesine devam etmektedir.

Bana Bir Hikaye Oku

Bostanlı Rotaract Kulübü 28 Mart 
tarihinde, 4’lü proje kapsamında, Hami 
Kulübü Bostanlı Rotary Kulübü ve İzmir 
Ekonomi Rotaract Kulübü ile ortak olarak 
Rotary'nin 6 Önemli Hizmet alanlarından 
biri olan "Su, Su Yönetimi, Temiz Su, 
Hijyen" ve "Hastalıkların azaltılması, 
hastalıkların korunması ve tedavisi" ile 
ilgili olarak, Bizim Mahalle içerisinde 
yer alan Kurtuluş İpek İşeri İlköğretim 
Okulu'nda Diş Sağlığı ve Su - Hijyen 
Eğitimini gerçekleştirmiştir.

Bostanlı Rotaract Kulübünün 
23 Mart tarihinde 

gerçekleşen mutad 
toplantısında Bostanlı 

Interact Kulübü Başkanı 
Eda Şemsioğlu 

"Benim Hobim - Tatuta" 
konulu sunumunu 

gerçekleştirdi.

Benim Hobim
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Benim Hobim

Bostanlı Rotaract Kulübü

Kulüplerden Haberler

Bostanlı Rotaract Kulübü 3 Nisan 2016 tarihinde "Peace In Mind, Peace In World" temalı proje gerçekleştirdi. 
Projede İzmir Kuş Cennetinde yürüyüş ile başladı ve Barış Temalı Meditasyon ile tamamlandı.

9 Mart 2016 tarihinde, 5. Grup Rotaract 
Kulüpleri ev sahipliğinde ortak 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölümü üyesi Prof. Dr. Serdar 
Evren konuşmacı konuk oldu ve Güneş 
Sistemindeki Yeni Keşifler ve Hedefler 
konusunda bilgilendirme yaptı.

Meditasyon
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Kulüplerden Haberler
12.03.2016’ tarihinde Göztepe Rotaract ve 

Konak Rotaract Kulüpleri olarak ortak Soysal 

Kuyumculuk ve Paşa Gold iş yeri ziyareti 

gerçekleştirdi.Altının renkli dünyasını yakından 

tanımı fırsatı elde edildi.

Göztepe Rotaract Kulübü olarak Rotaract Haftası kapsamında Teos 

Sakin Rotary Kulübü Başkanı Dilek Almaç’a Seferihisar Ulamış İlk 

Öğretim Okulundaki kütüphaneleri için 50 adet kendi özel basımımız 

olan çocuk kitapları armağan edildi. Göztepe Rotary Kulübü Toplum 

Birliği olan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesinde çocuklara dağıtılmak 

üzere 100 çocuk kitabımızı hastane yönetimine teslim edildi. 

15 Mart Salı akşamı ise Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulübünün 

toplantısına katılım gösterip, Özlem Akuzman Başkanımıza Rıdvan 

Nafiz Edgüer Ortaokulu’nda yapmış oldukları kütüphaneye 50 

adet çocuk kitabı hediye edildi.  Rotaract haftasında 3 farklı Rotary 

Kulübümüzün 3 farklı toplum birliğinde çocuklarımıza birbirinden 

güzel kitaplarımızı okumaları için ulaştırılmış oldu.

Göztepe Rotaract Kulübü

Rotaract Haftası
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Nilüfer Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler
UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği ve Nilüfer Rotaract Kulübü ev sahipliğinde Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bursa Meslek 

Hizmetleri Ödül Gecesi gerçekleştirildi. Dört farklı meslek alanında ödüllerin sahiplerini bulduğu geceye, Nilüfer Rotaract Kulübü 

üyelerinin yanı sıra 2440. Bölge 1. ve 2. Grup kulüplerinden de çok sayıda rotaractör ve rotaryen katılım gösterdi.

Nilüfer Rotaract Kulübü, 2015-2016 Dönemi’nde hayata geçirdiği 

trafik temalı kısa film projesiyle başarısını taçlandırdı. "Trafik 

seçim ya da şans değil, TRAFİK KURALDIR!" diyen Nilüfer 

Rotaract Kulübü, 20’yi aşkın ekiple gerçekleştirdiği kısa filmiyle 

8. ROFIFE Kısa Film Festivali'nde U.R. 2440. Bölge Film Kulübü 

Özel Ödülü'nü 2440. Bölge ve Bursa'ya getirdi.

ROFIFE
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Nilüfer Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

Nilüfer Rotaract Kulübü & Rotaract Akademi işbirliğinde “Hayat da Bir Okuldur, Öğrenmeye Hazırlanın” eğitiminin ikinci etabı 

yoğun katılımla gerçekleştirildi. “Gerçeklerden Farkındalık ve Değişim” konusunun masaya yatırıldığı toplantıda, Profesyonel Koç 

Sn. Kemal Başaranoğlu, katılımcılara büyük kazanımlar sundu.

Nilüfer Rotaract Kulübü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel günün anlam ve önemine dair gerçekleştirdiği konseptli toplantı ile 

kulübün 436’ıncı toplantısında birbirinden değerli kadın üyelerine çiçekler takdim edildi.
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Çekirge Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

Çekirge Rotaract Kulübü 23 Mart Çarşamba günü, topladıkları 

kıyafetlerin 5. partisini Somuncu Baba Vakfı’ndaki ihtiyaç 

sahiplerine verdi.

Çekirge Rotaract Kulübü 24 Mart Perşembe günü, Orhaneli Merkez’de 

yer alan Sait Yılmaz İlköğretim Okulu ziyaret edip, nelere ihtiyaçlarını 

olduğunu öğrendi. Toplantıda bu konuyu gündemlerine getiren kulüp, 

Ata Balosunun gelirini buraya aktarmaya karar verdi.

Çekirge Rotaract Kulübü 22 Mart Salı günü Nilüfer Rotaract 

Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen Meslek Hizmetleri 

Ödül Törenine katılım gösterdi. Çekirge Rotaract Kulübü 

aday gösterdiği Şef Aysel GÜREL, ödül aldı.
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Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü ev 

sahipliğinde Rotaract Akademi iş 

birliği ile 14 Mart 2016 günü ortak 

eğitim düzenlenmiştir.  Koç Kemal 

Başaranoğlu’nun “İletişim Nefes Almaktır” 

isimli eğitimine hem diğer Rotaract 

kulüplerinden hem de halka açık olması 

sebebiyle dışarıdan oldukça fazla katılım 

olmuştur. Başarılı geçen eğitim sonunda 

katılımcılara katılım sertifikası verilmiştir.

AKADEMİ

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü 
17  Mart 2016 tarihinde “13 
Mart Rotaract Haftası” nedeniyle 
Rotaract Kulübü bulunmayan 
Demirtaş Rotary'nin toplantısına 
katılım gösterip hem Rotaract'ı 
hem de kendi kulüplerinde 
yapmış oldukları etkinlikleri 
anlatmışlardır.
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AKADEMİ

Kordon Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

Kordon Rotaract Kulübü geleneksel 6. After Work partisini 06.04.2016 tarihinde Alsancak Tren’de 135 kişilik bir katılım ile  

gerçekleştirmiştir.

Kordon Rotaract Kulübü Mutad Toplantısında konuşmacı konuk olarak 
Make Up artist İBRAHİM YILDIRIM ‘ı davet etmiştir. ‘Göz alıcı Güzellik 
‘ sunumu sonrasında toplantımıza katılım gösteren misafirlerden birini 
seçerek görsel bir sunum da gerçekleştirmiştir.
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Efes Rotaract Kulübü
Kulüplerden Haberler

Efes Rotaract Kulübü, dönem projesi olan “Dans 

+1 Kat” projesi kapsamında her hafta Ulusal Down 

Sendromlular Derneği’ne üye gençler ile Vals eğitimi 

alıyor. Gösteriye hazırlanıyor.

Dansa +1 Kat



41

ROTAWORLD
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ROTAWORLD

Gylfada Rotaract Kulübü Bayrak 
Değişimi

17.03.2016 tarihinde İzmir Rotaract 

Kulübü Toplantısına katılan Memmingen 

Rotaract Kulübü Geçmiş Dönem 

Başkanı ile dönemin 3. bayrak değişimi 

gerçekleştirilmiştir.

İzmir Rotaract Kulübü

Rotex Öğrencisi Öykü Tuğrul'un sunumu

İzmir Rotaract Kulübü'nün 17.03.2016 tarihli toplantısına Rotex Öğrencisi 
Öykü Tuğrul katılmış ve Değişim Programı'nın kendisine kattıkları ve 
Fransa deneyimleri hakkında sunum gerçekleştirmiştir. 
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ROTAWORLD
Efes Rotaract Kulübü

Plovdiv Puldi Rotaract Kulübü Bayrak Değişimi

Efes Rotaract Kulübü dönem saymanı Hüseyin Temizkan, Belgrad ziyareti sırasında Plovdiv Puldi Rotaract Kulübü’nün 

toplantısına katılmış ve bayrak değişimi gerçekleştirmiştir.
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OCAKBAŞI&HAPPY HOUR
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OCAKBAŞI

Denizli Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü



49

OCAKBAŞI
Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü

Kordon Rotaract Kulübü
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OCAKBAŞI
İzmir Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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RÖPORTAJ 
KEBAPÇI ENVER
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D E N İ Z L İ K E B A B I N I 
USTASINDAN DİNLEDİK
Denizli denildiğinde akla ilk gelen şey horoz; ikincisi ise 

meşhur Denizli kebabıdır. Tüm bölge kulüplerimizce bilinen 

–ki hala bilmeyen varsa ağırlamaktan memnuniyet duyarız- 

Kebapçı Enver’ i ziyaret ettik. Kebapçı Enver, Denizli 

kebabını yapan en eski işletmelerden biri. Mekan, dışarıdan 

bakıldığında da bunu kanıtlıyor. İçeriye girildiğinde ise 

güler yüzlü çalışanları ve restore edilmiş haliyle geçmişten 

günümüze neden tercih edildiği anlaşılıyor. Biz de Denizli 

Rotaract Kulübü olarak kebabın inceliklerini, işin sırrını 

öğrenmek için Enver Ustanın yanında yetişmiş, şuan da 

Kebapçı Enver’ in işletmeciliğini yapan Hüseyin Manisa ile 

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 

Kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Hüseyin Manisa, evliyim; bir erkek, bir kız iki çocuğum var. 43 

yıldır bu mesleği yapıyorum sağlığım elverdiği sürece de yapmaya 

devam etmek istiyorum.

Bu işe nasıl başladınız?
Enver Usta bizim akrabamızdır. 1973 yılında yani ben ilkokul 

üçüncü sınıfken yaz tatillerinde ailem beni Enver Ustanın yanına 

çalışmak için gönderirdi. Bu işle ilk tanışmam o zaman oldu. Buraya 

ilk geldiğimde bulaşıkçılık ile başladım. Sonrasında garsonluğa 

geçtim, garsonlukta Enver Ustanın gözüne girince de beni yanına 

alarak ustalığı öğretti.

Enver Ustanın gözüne nasıl girdiniz?
Çok çalıştım, bunun yanında çok da izledim. Ben garsonluk 

yaptığım dönemde ustanın nasıl çalıştığına, nelere dikkat ettiğini 

gözlemlerdim. Bunların faydalarını da usta olduktan sonra anladım. 

Çünkü bizim yaptığımız işte belirli bir pişme süresi yoktur. Etin pişip 

pişmediğini usta bakarak anlayabilmeli.

Peki Enver Usta bu işi kimden 
öğrenmiş?
Enver Usta da bu işi babasından öğrenmiş. Babadan oğula geçen 

bir meslek bizmkisi. Enver Ustanın babası 1927 yılında açmış burayı 

sonrasında Enver Ustayı yetiştirmiş ve o devam etmiş. Şimdi de biz 

devam ettiriyoruz.
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Denizli kebabının nasıl yapıldığını bize kısaca anlatır mısınız?

İlk önceliğimiz ve kebaba lezzet kattığına inandığımız fırını yakarken kullandığımız odunlardır. Biz fırınlarımızda sakız ve merengeç 

ağacı kullanıyoruz. Bu ağaçların aroması ete farklı bir tat katıyor. Fırını saat 07.00 de yakar saat 09.30 a kadar ısınmasını bekleriz. 

Bundan sonra çengel şişlere taktığımız etleri fırının içerisine dizeriz. Bu etler ise 3 ila 5 saat arasında pişirilir. Etler fırına önden arkaya 

doğru dizildiğinden hepsi aynı anda pişmez, usta etlere bakarak pişenleri çıkarır. İşte ustalık burada başlar etin piştiğini ustanın 

baktığı anda anlaması gerekir. Sonrasında etleri kemikten ayırıp müşteriye servis ederiz. Bazı müşterilerimiz kaburgayı kemikli 

seviyor onlarınkini kemikten ayırmıyor diğerlerini ayırarak servis ediyoruz.
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Fırına attığınız etler üzerinde 
herhangi bir terbiye oluyor mu?

Hayır, etler üzerinde hiçbir terbiye yapmıyoruz. 
Baharatları da masada servis ediyoruz. 

Peki eti nasıl seçiyorsunuz?

Biz 15-20 Kg. arası ve eti semiz olan kuzular 
tercih ediyoruz. Semizden kasıt, eti ve yağı 
dengeli olan kuzudur. Kuzunun eti semiz olmaz 
ise kebap istediğimiz gibi olmaz. Kebap yaparken 
kullandığımız etin lezzetli olması için etin yağlı 
olması önemli. Seçtiğimiz bu kuzuların ön kolları 
ile kafes kısmını kullanarak kebap yapıyoruz. 
Arka butlarda yağ olmadığından buradan kebap 
yapmayız.

Yenilecek etin çok pişmemesi önemli 
çünkü çok pişmesi halinde et kuru 
olacaktır ki bu da istenilen bir durum 
değil. Aynı şey kebap içinde geçerli 
bu yüzden kebap yemek için ideal 
bir saat aralığı var mı?
Etin kısımlarına göre değişir bu durum. Mesela 
kaburga yemek isteyenler için bence en ideal saat 
10.30-11.00 arasıdır. Çünkü kaburga hızlı pişer 
ve o saatler de çıkar ilk çıktığında da lezzetli olur. 
Etin diğer bölümleri için 12.30-13.00 arası bence 
idealdir.
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Peki en lezzetli kebap kuzunun 
hangi bölgesinden yapılır?

Kuzunun en lezzetli yeri kaburga, kürek yatağı 
ve böbrek yatığıdır. Buralardaki etler hem 
kemiğe yakın olduğu hem de yağlı olduğu için 
lezzetlidir.

Kebapçı Enver de çatal bıçak 
kullanılmıyor peki bunun bir 
sebebi var mı?

Biz 1970 yıllarında bu işi ilk yaptığımızda eti 
kemikli şekilde parçalayarak servis etmekteydik. 
Kemikli et de çatal ile yenmeyeceğinden 
kebap el ile yenirdi. Şimdi eti kemikten ayırarak 
servis ediyoruz ama o eski alışkanlığı yine de 
sürdürüyoruz. Müşterilerimizde anlatırken 
çevresine bu şekilde anlatıyor ister istemez bu 
durum da dikkat çekiyor. Bir yerde reklamımız 
oluyor diyebilirim. 

Peki Kebapçı Enver olarak Denizli 
dışarısına çıkarak şubeleşme 
düşünceniz var mı?

Az öncede açıkladığım üzere kaliteli usta yetiştirmek 
çok zor ve uzun bir süreyi gerektiriyor. Biz sadece kendi 
yanımızda yetiştirdiğimiz ustaları çalıştırıyoruz. Mesela şu 
an çalışan ustamız da benim yanımda yetişti. Başka türlü 
yapma şansımız yok çünkü biz burada günlük 8-9 arası 
kuzu çıkarıyoruz. Yoğunluk olduğu zamanlarda da bunun 
servisi takdir edersiniz ki kolay olmuyor. İşte böyle bir 
tempoda yetişen usta haricinde biri ile çalışmamız çok 
zor. Şube açmak istiyoruz ancak bu durum karşımızda 
engel oluyor. Ama şu an oğlum ile birlikte çalışıyoruz. Ona 
ustalığı öğrettikten sonra yeni bir şube açabiliriz.

Denizli Rotaract Kulübü - Kebapçı Enver Röportajı



56



57


