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Editör’den
Değerli Rotaract Ailem,

Şubat sayımız ile karşınızdayız....

Şubat ayı uluslaŞubat ayı uluslararası platformda kendini göstermek isteyen 

kulüplerimiz için önemli olduğundan, ERIC'in prestijli ödülleri 

BESP ve TCA'ya başvuru sürecine ilişkin bilgi ve deneyimlerini 

sizlerle paylaşması için Uluslararası Hizmetler Koordi-

natörümüz Yağız Burak Gökçe ile röportaj  gerçekleştirdik.  

Üyelerimizden gelen köşe yazılarını, kulüplerden ve bölgemi-

zden en son haberleri, Şubat ayında gerçekleşecek Rotaract 

Akademi eğitimlerini, Ayın Projesini ve Etkinlik Takvimini de 

bu sayımızda bulabilirsiniz.

Emeği geçen tüm Rotaractör dostlarımıza 
teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim...

Rotaractör sevgi ve saygılarımla;
Rtc. Tilda ACAR

UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği, 
2018-2019 Dönemi

Kurumsal Tanıtım ve Bilişim Hizmetleri 
Projeleri Koordinatörü

Rotavizyon Editörü
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Başkanlar
Toplantısı

Güzelbahçe Rac
BRT Ziyareti

İzmir Rac
BRT Ziyareti

Agora Rac 
BRT Ziyareti

Bornova Rac 
BRT Ziyareti

Dokuz Eylül Rac 
BRT Ziyareti

Denizli - Delikçınar 
Rac BRT Ziyareti

Bademli - Bursa
Tophane Rac 
BRT Ziyareti

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESİ PAZAR
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25 26 27 28

Etkinlik TakvimiEtkinlik Takvimi
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Depresyon - Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Depresyon - Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Napoli Günlükleri

10 11



11



13
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Engelleri Aşan Tasarımlar
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Avrupa’nın en iyi proje ödülü olarak adını 
açabiliriz. Avrupa’da ERIC tarafından verilen 
en prestijli ödüldür.

Son iki dönemde yapılmış proje olmalı ve 
başvuru tarihini geçirmeden başvuruda 
bulunmak yeterlidir.

‘’Operation  Hope’’ adı altında dört aşamalı 
projeyle başvurmuştuk. Rotary konferansı 
o dönem Uzak Doğu’da yapılmıştı ve o 
coğrafyada eskiden yapılan en büyük sosyal 
sorumluluk projesinin adı “Operation 
Hope” idi. Rotary Outstanding’de ödül 
almak için benzer isim kullanıp, dikkat 
çekelim istemiştik. Stratejimiz başarılı 
olmadı. 

BESP için başvuruda bulunmak isteyen 
kulüpler için ön şart var mıdır?

EUCO 2016’da Göztepe Rotaract Kulübü 
olarak BESP 1’si oldunuz. Hangi proje 
ile başvuruda bulunmuştunuz yeniden 
hatırlayalım.

BESP nedir?

Sevgili Rotaractör dostlarım, bu ayı Uluslararası projelerin başlangıcı olarak kabul edebiliriz. 
Hem kulüp başkanlarımıza yol gösterecek hem de bilinmeyenlerle sizleri aydınlatacak, 
2018-2019 Dönemi Uluslararası Hizmetler Koordinatörümüz Yağız Burak Gökçe ile röportaj 
gerçekleştirdim. Keyifli okumalar dilerim! 

~



İlk aşama olarak; Seferihisar Gödence Köyü’nde 
sağlık ocağı kullanılamaz durumdaydı. Sağlık 
ocağının çatısını onardık, duvarları boyadık, 
atanacak doktorun kalabileceği odayı, 
muayene odasını ve mutfağı onardık, yeniden 
düzenledik. Hafta sonu kulüp üyelerimiz bu 
projede çalıştı, dışarıdan yardım almadık. 
Düzenlemeyi yaptıktan sonra Seferihisar Sağlık 
Müdürlüğü’nün hizmetine teslim ettik.

Köy halkının yararlanması için doktor ataması 
yaptık. Gödence Köyü ile birlikte çevrede 
toplamda 5 köy bulunmaktaydı. 5 köyde 
bulunan her vatandaş düzenlediğimiz sağlık 
odasından yararlandı. 
İkinci aşama  olarak; köy halkına iftar yemeği 
düzenledik. Seferihisar Belediyesi yemek için 
sponsor oldu. Gödence Köy merkezinde köy 
halkına yemeklerin dağıtımını yaparak gıda 
yardımında bulunduk.

Bu ödül EUCO’da gala gecesinde veriliyor. 
Avrupa yönetimi konferanstan bir ay önce 
ilk 5’e kalan; BESP, TCA, RRCA alanında ödül 
alacak kulüpleri açıklıyor. İlk 5’e girmek ilk 3’e 
girip ödül alacağımız anlamına gelmiyordu. 
EUCA’ya katılım gösteren 40-50’ye yakın Türk 
Rotaractörler vardı. Tüm ödüller verildikten 
sonra BESP açıklaması en sona kalmıştı.

Üçüncü aşama olarak; bir okul deposunda 
duvarları bölüp, kapılar açıp 3 sınıfa çevirdik. 
Engelli öğrencilerin kullanabileceği bir alan 
oluşturduk. Buradaki derslikler için Eylül 
ayında öğretmen atanması için başvuruda 
bulunduk. 3 sınıfın toplam kapasitesi 9 
kişilikti. Her sınıfta en fazla 3 öğrenci vardı. 
Öğretmen, öğrencilerle birebir ilgilendi.

Sağlık, eğitim, gıdadan sonra yöre halkına 
meslek kazandırmak istedik. Seferihisar’da 
halk eğitim merkezi yoktu. En yakın 
Güzelbahçe’de bulunan halk eğitim 
merkeziyle anlaşarak; yüzme havuzu 
operatör eğitimi düzenledik. Eğitim 48 saat 
sürdü. 7. günün sonunda Sağlık Bakanlığı 
işbirliği ile sınav yaptık. Sınavı kazanan kişilere 
‘’Yüzme Havuzu Operatör Sertifikası’’ verdik. 
Kazanan 21 kişiyi iş sahibi yaptık. Özel yüzme 
havuzlu sitelerde ve otellerde çalışmaları 
için yerleştirdik. Rotary’nin 6 öncelikli hizmet 
alanını 7 ayda tamamladık. 

Ödül alırken orada nasıl bir atmosfer 
vardı? Türkiye için onur verici bir şey 
olmalı.



3. olan ekip açıklanınca moraller bizde biraz 
bozuldu, kaybettik dedik. 2. kazanan açıklandı, 
artık Avrupa bizi kesin birinci olarak seçmezler 
dedik. 1. kazanan açıklandığında bizim 
kazanmış olduğumuzun farkında değildim. 
Otururken sandalyemin arkasında Utku vardı. 
Beni dürterek “Hadi!” deyince anladım. Sahneye 
çıktık, elimde Türk Bayrağı vardı ve heyecandan 
açamadım. Burtan geldi ve bayrağı açmama 
yardım etti. Can sahnede tebrik etti. En çok 
duygulandığım an; sahneden iner inmez o 
zaman ki BRT’miz Yağmur Lena telefon açtı. 
Ardından Geçmiş Dönem Göztepe Rotaract 
Kulübü Başkanı Barış Akyelli aradı ve bir sürü 
telefon trafiği yaşadım. En önemlisi ise benim 
için; tek bir kulüple başvurup ve ödülü almaktı.

REM Oresund’da başvuru tarihleri 
açıklandı. Resmi olarak duyurulduğunda 
tüm kulüplerimize açıklayacağız. 1 Şubat 

Projenin 28 Şubat’tan önce bitirilmiş 
olması en önemli etken. Yaratıcı bir proje 
olması, sürdürülebilir etkileşimi olması ve 
toplumda iyi bir etki yaratması gerekiyor. 
Yüksek bütçeye gerek yok, kulüplerimizin 
çevrelerindeki ihtiyaca göre yapmış olmaları 
gerekiyor. Rotary Kulüplerinin projeye 
destek olması, değerlendirmeyi etkiliyor.

Avrupa’da ERIC’e bağlı her ülke 1 ülke 
temsilcisini her sene seçiyor. Her ülkede bu 
seçim kendine özgü yapılıyor. Bizim ülkemizde; 
2420, 2430 ve 2440.bölge olmak üzere 3 bölge 
var. Her bölgede 3 senede bir ülke temsilcisi 
seçiliyor. Bu senede bizim ülkemizde 2440. 
Bölge’den  temsilci çıktı. Geçen dönem 
ortası,  bölge temsilcisinin oylama usulüyle 
seçilmesine karar verildi. Bu görev önceden 
geçmiş dönem BRT’lerinden seçiliyordu. 
Teklif gelince başvuru formunu doldurdum. 
Tüm görevli arkadaşların katılımıyla, oy 
çokluğuyla seçildim. Göreve beni layık 

açılış ve 28 Şubat kapanış olarak tarihleri 
duyuracağız. Bu sene Avrupa Yönetimi, 
ülke temsilcileri dahil Avrupa’da kimseye oy 
kullandırmayacak.  Jüri üyeleri; Avrupa dışından 
5 Rotaryen, 5 Rotaractör olarak belirlendi.

2019 ERIC ( BESP VE TCA ) başvuruları ne 
zaman açıklanacak?

Başvurular için güçlü proje olması şart 
mı?

Avrupa Rotaract’ta ülke temsilcisi nasıl 
belirleniyor?



gördükleri için Bölge Rotaract Temsilciliği 
Çalışma Grubuna teşekkür ederim.

Ülke temsilcileri, Avrupa Rotaract Yönetimi 
duyurularını kendi bölgelerine açıklar. Katılımı 
arttırmak için uluslararası organizasyonların 
tanıtımını yapar ve genel kurulda ülke oyu 
kullanırlar.

kirliliğine karşı toplumsal projeler yapmak. 
Sosyal medyada #Rotaracteurope 
#ERICSocialProject #RotaractEndPlasticNow 
etiketleri ile kulüplerimizin İngilizce paylaşım 
yapması gerekiyor. Yapılan paylaşımlar kendi 
sayfalarında paylaşılacak ve EUCO Belgrad’da 
sunulacak. Sonrasında, paylaşımlardan en iyi 
proje seçilecek. Online başvuruya gerek yok. 
Bu zamana kadar Kış REM’inde 3 ülkeden bu 
etiket ile paylaşım yapıldı. 3 ülkeden birinin 
Türkiye olması sevindirdi.

Avrupa yönetimi kaç kişilik?

Dönem projesi olarak ‘’End Plastic Now’’ 
ile temelleri attınız. Bize proje daha 
detaylı olarak bahseder misiniz?

Avrupa Yönetimi; Başkan, Asbaşkan, Sekreter, 
Sayman, Pazarlama Direktörü, Sosyal Proje 
Koordinatörü ve Bilişim Direktörü’nden oluşur. 
Bazı ülke temsilcileri birden fazla ülkeyi temsil 
eder. Fransa, Andora’yı da temsil ederken; 
Hollanda ve Almanya’da ikişer temsilci 
var. Üye ülkelerde 15’ten fazla bölge var. 

Avrupa Yönetimi dönem hedefi olarak 
plastikle savaşı seçti ve “End Plastic Now” 
sloganıyla bir kampanya belirledi. Başvurular 
17 Mart’a kadar sürecek. Önemli olan; plastik 



Son sözlerini almak istiyorum.

Kulüplerimizden destek görmeye 
başladınız mı? ödüllere ambargo koyduğunu görebilirsiniz. 

Bu yüzden bu geleneği sürdürmek için 
Avrupa Ödüllerine ( BESP, TCA, RRCA ) 
başvuruları bekliyoruz. Bu konuda son güne 
kalmamak şartıyla, tüm kulüplerimize seve 
seve yardımcı olabilirim. Tabii ki sadece 
başvurular yeterli olmuyor. Bir de bu 
ödüller için Avrupa Rotaract Konferansı’nda 
sahnede olmak gerekiyor. Bu sebeple, 
tüm kulüplerimizi 1-5 Mayıs’ta Belgrad’ta 
gerçekleşecek olan EUCO 2019’a bekliyoruz.Özellikle son 5 yıla bakacak olursak; Avrupa 

Ödüllerinde Türkiye’de 2440.Bölge’nin bu

Şu an için gördüğüm kadarıyla Çekirge ve 
İzmir Rotaract Kulüpleri kendi paylaşımlarını 
yaptı. Diğer kulüplerimizin de harika projeler 
için çalıştıklarını biliyorum. Bu etiketlerle 
projelerinizi paylaşarak, Instagram ve Facebook 
hesaplarından başvuru yapabilirsiniz.

Röportaj: Rtc Tansu ÇOKGEZER
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Duyu Bütünleme Odası

İzmir Rotaract Kulübü down sendromlu ve otizmli çocuklar için 
büyük bir heyecan ile ZİÇEV  (Zihinsel Yetersizliği  Çocukları Ye-

tiştirme ve Koruma Vakfı)  İzmir şubesinde bulunan prefabrik bir 
yapıyı Duyu Bütünleme Odası n̒a dönüştürdüler. Peki zeminini tatami 
malzeme ile  kapladıkları, camlarını ışık geçirmeyen opak film ile 
kapladıkları ve ışıklandırmasını minik down sendromlu ve otizmli 
dostlarımız için yapılacak etkinliklere uygun hale getirdikleri bu 

dduyu bütünleme odası nedir? Duyu bütünleme terapisi odaları ya da 
çok yönlü uyaran içeren ortamların amacı, otizmli bireylere kendi 

duyusal sistemlerini uyarma, geliştirme ve dengeleme fırsatını 
sunmaktır. Duyu bütünleme terapisi odaları ya da duyusal uyaran 
içeren ortamlar birbirinden farklı olabilirler ya da aynı zamanda 

farklı türde duyulara odaklanabilirler. 

İzmir Rotaract Kulübü

25

Odalar aydınlık veya karanlık olabilir, farklı sesler 
içerebilir ya da karşılıklı oynanacak oyunlar için 
uygun bir ortam haline getirilebilir. Su veya yu-
muşak oyun materyalleri kullanmak suretiyle 

oyun geliştirilebilir. Özel olarak tasarlanan duyu 
bütünleme bahçelerinde koku alma, görme ve do-
kunma duyularına yönelik tecrübeler yaşama fır
satı sunulabilir. Çok yönlü uyaran içeren ortamlar 
teröpatik, eğitici ve rahatlatıcı işlevleri dolayısıyla 

çocuğun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar. 
Odalarda kullanılan araçlar çocuğun ihtiyacına ve 
uygulamacının kullanım amacına göre değişebilir. 

Herşey sağlıklı nesiller için...

Ayın Projesi 
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FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440

GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi


