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Sevgili Bora, 
Sen gideli neredeyse bir yıl oluyor. Neredeyse dört mevsim geçti, 
havalar daha çabuk ısındı bu sene. Geçmez dediğimiz günler birbirini 
kovaladı ve işte buradayız, birlikte olmadığımız bir sene dolacak bile... 
Seni çok özlüyoruz. Seninle tanışamamış ama seni sonradan tanımış 
insanlar bile varlığını özlediklerinden bahsediyorlar. Bahçede 
yanlarından geçmişsin, kantinde seni görmüşler, törende yan yana 
durmuşsunuz belki, fark etmez; o insanlar bile seni özlediler. 
Birlikte olsaydık eğer kulüpte yapabileceklerimizi düşünemiyorum bile. 
Grupta bir Ali bir de ben eskilerdeniz. Karşıyaka’ya katıldık, finale 
kaldık; zaten biliyorsun, gitarın sahnedeydi. Sonra senin adına bir ödül 
verildi ve baban takdim etti ödülü, çocuğun adı da Bora’ymış. O da 
bir gitaristti. O ödülü aslında senin aldığını hayal etmek beni mutlu ve 
gururlu hissettiriyor. 
Bir kere dolmuşla eve dönerken görmüştüm seni, herhalde Mavi 
Sanat’tan dönüyordun, sırtındaki gitarın ve yüzündeki gülüşünle çok 
mutlu ve huzurlu duruyordun. 
Bir kere de stüdyodan dönüyorduk metroyla. Mahir, sen ve ben 
kalmıştık. Gitar kılıfının metal amblemi kopmuştu ve tereddüt etmeden 
bana vermiştin, ne kadar mutlu olmuştum ben de. Küpeni de onu da 
saklıyorum hâlâ. 
Seni gerçekten çok özledik, konuşmanı, gülüşünü, bir şarkıya 
çalıştığından bahsederken yüzündeki ışıltıyı... 
Annen ve baban da seni çok özlüyorlar. Her gün adını ve anını 
yaşatacak bir şeyler yapıyorlar. Seni çok seviyorlar… 
Keşke gelmenin, sana ulaşmanın bir yolu olsaydı. Belki de vardır da 
biz bilemiyoruzdur... 
Şimdilik kucak dolusu sevgilerle… 
-Mel 
 



Feminizm-Feminist kavramları Amerikan ve Fransız 
devrimleri sonrasında hayatımızda yer edinmeye 
başlamıştır. Sözcük, etimolojik olarak Latince de kadın 
olan “Femina’’ dan türetilmiş, Dictionnaire Français, 
Oxford Dictionary gibi uluslararası saygınlığı olan 
sözlükler ise “Kadın haklarını benimseyen kimse-
topluluk” olarak tanımlamıştır. Öte yandan toplumda bu 
düşünce kanıksanmış, “Kadını yücelten, erkeklik-annelik 
kurumuna düşman, çirkin-bıyıklı kadınların katıldığı grup” 
hatta bazı kişilerce farklı tanımlara maruz kalmıştır. Peki 
bunca tutum-algı arasında feminizm neydi? Aslen, 
Feminizm olgusunun feminist sayısı kadar tanımı vardır 
diyebiliriz. Bu yüzden pek çok farklı yüzünü görürüz. 
Bugün görüyorum ki dünyanın aksine Türkiye’ de pek çok 
“Birey” feminizm düşüncesini benimsemesine rağmen 
“Feminist” olarak kendini tanımlamıyor. Bu kelimenin 
altında ezilmekten çekiniyorlar sanırım. Haksız da 
sayılmazlar. Yarı gelişmiş, okumayan toplumların adetidir 
kelimeler üzerinden rant sağlamak. Bugün “Gelişmiş 
Demokrasiler” kendi dillerindeki cinsiyetçi kavramları 
ayıklamaya çalışırken Türk medyasında daha da altı 
çiziliyor. Oysa Türkçenin kalitesinin farkında değiller. 
İngilizcede he/she, Fransızcada ıl/elle gibi kişiyi 
cinsiyetine göre tanımlarken Türkçede herhangi bir 
cinsiyet belirtmeksizin “O” sözcüğüdür. Lakin bu aziz 
dilin işlevini kötüye kullanarak “Kız gibi konuşma, Bayan, 
Adam ol, Bilim ADAMI…” Oysa bu ülkenin kurucuları 
kadın ve erkek arasında “Adalet” sağlanmadığı sürece 
“Münhasır” olunamayacağının farkındaydılar. Öyle ki 
Türkiye Cumhuriyeti 1934’ te seçme ve seçilme hakkı 
tanırken, Fransa 1944- İtalya 1945-İsviçre 1971’ de 
tanımıştır. Lakin şu an bu devletlerdeki kadın hareketi 
Türkiye’ deki ile mukayese edilebilir mi? Zannetmiyorum. 
Tanımlara geri dönmek gerekirse benimde şahsıma 
münhasır bir tanımım var: Feminizm her ne kadar erkek 
kadın eşitliğini savunsa da, ben kanımca buna karşıyım. 
Burada adalet ve eşitlik kavramının karıştırıldığına 
inanıyorum. 
Metafor üzerinden tanıtmak gerekirse iki çocuk 
düşünelim. Birisi Amerika’ nın bereketli-kapital 
topraklarında yetişmiş beyaz obez, diğeri ise 
köleleştirilmiş, ten renginden ötürü aşağılanmış çelimsiz 
bir Afrikalı.Her ikisine de aynı ölçüde yemek vermek 
buradaki eşitliği sağlar. Lakin obez çocuğa daha az, 
çelimsiz olana da daha fazla takviye edilirse her ikisi de 
sağlıklı forma ulaşmış olurlar. Bu da adalettir. Buradaki 
zayıf-Afrikalı çocuk kadınlardır.   

                                        * * *
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Yüzyıllarca obez-aç gözlü kimselerce sömürülmüş, 
köleleştirilmiştirler. Buradaki obez çocuğa daha az 
y e m e k v e r i l m e s i n d e n k a s t ı m h a k l a r ı n ı n 
kısıtlanılmasından çok  “Erkektir yapar,  yakışır 
aslanıma, kocasıdır sever de döver de” tutumudur.  
Suffragette hareketinde dalgalanan bir slogan vardı: 
“We don’ want to be law breakers. We want to be law 
makers.” (Bizler yasaları yıkan değil, inşa edenler 
olmak istiyoruz.) Maalesef ki yasalarımızda çok 
büyük açıklar, noksanlıklar var. İyi hal indirimi, rızası 
vardı, bağırmadı vb. Artık bunun durması için 
feminist, Queer kuramının öncülerinden olan Judith 
Butler, yasaları inşa edenlerin içinde kadınlarında 
büyük rol alması gerektiğini savunuyor. Buradaki bu 
önerge bir bakıma günümüzde ÇYDD, UNESCO, Mor 
Çatı’ nın uğraşına dikkat çekiyor: “Eğitim.” Feminizm 
kadının ekonomik-vücut-düşünce özgürlüğünü ön 
planda tutar. Bu da 21.yüzyılda eğitim ile mümkündür. 
Eğitim olmaksızın, kadın erkek arasındaki adalet 
sağlanamaz. Kadın sanatçı, öğretmen, avukat, 
doktorlara ihtiyacımız var. Afife Jale ilk Müslüman-
Türk tiyatro sanatçısı olarak öncülük yapmasaydı 
Yıldız Kenterler, Gülşen Bubikoğlular ortaya çıkabilir 
miydi?  Türkan Saylan kadın-doktor olarak köy köy 
gezip “Ataerkil Düzene” kafa tutmasaydı sonraki 
kuşak kadın doktorlar partryakal düzen içinde nasıl 
kendilerine yer edinebilirlerdi? Elbette bir şeyin ilki 
olmak zordur. Şimdi bunca tanım yapmışken bana 
aranızda “eee yani?” Diyen kafasında oturtamamış 
olanlarınız var olabilir. Basite indirgeyerek şöyle 
diyelim; Feminizm, anneniz ile babanızın ya da 
Serkan Hoca ile Yıldız Hoca’ nın birey olurken adil 
hakların her iki tarafa da tanınması gerektiğine inanır. 
Ben de buna inanıyorum. Bu yüzden de Feministim. 
Siz de inanıyorsanız korkmayın bunu lanse etmekten. 
Toplum ne derse desin “Etik” kavramının arkasından 
koşun. Zira Nazım’ında dediği gibi sen yanmazsan, 
ben yanmazsam, biz yanmazsak nasıl çıkar karanlıklar 
aydınlığa? 
       
  Hasan Can YILDIZHAN 
       
   12-C 



 

 

 Mehmet Akif miladi 1873, hicri 1290 yılında doğmuştur. Babası Tahir Efendi 1290 yılında doğan oğluna ebcet 
hesabına göre 1290 eden kelime "Ragîf"i isim olarak koymuştur.  
Fakat insanlar Ragîf adını yanlış telaffuz zannederek kendisini "Akif" diye çağırmışlardır.  
Toplumda milli bilinci güçlendirmek, bağımsızlık coşkusunu artırmak ve aynı zamanda  
bağımsız bir devlet olmanın da gereği olduğu için bir milli marşa gerek duyuldu. 

Milli marş yazılması için öneriyi Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa (İnönü) verdi, öneriyi uygun bulan  
Milli Eğitim Bakanlığı “İstiklâl Marşı Yazma Yarışması” düzenlendi ve 500 lira ödül  
koydu.Yarışmaya 724 adet şiir katılmış, bu 724 şiirden hiçbirisi İstiklal Marşı olmaya uygun  
görülmemişti.724 şiirin hiçbirisinin milli marş için uygun görülmemesine karşın Mehmet  
Akif Ersoy’un "Kahraman Ordumuza" adlı şiiri mecliste okunmuş ve büyük beğeni  
toplamıştır. 12 Mart 1921 tarihli toplantıda bu şiir İstiklal Marşı olarak kabul edildi.  
Yarışmaya konan 500 liralık ödülü almamış, bu görevi ordu ve milletimiz adına yerine  
getirdiğini söylemiştir.Mehmet Akif milli marşı Ankara'daki "Taceddin Dergahı'nda"  
yazmıştır. Bu sürece tanık olan oğlu babasının milli marşı yazarken büyük ıstıraplar çektiğini,  
günlerce uyumadığını anılarını derlediği kitapta anlatmıştır. 

 Mili marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör, Osmanlı sarayında ilk Türk kemancısı  
olarak yetiştirilmiş olan müzisyendir. Birçok klasik batı müziği bestecisinin keman  
konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk kemancıdır.

12 Mart
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Çanakkale Cephesi'nde kahraman ordumuzun verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını 
etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş, paylaşım heveslerini yıkmış, 
yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. 
 
Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. 
Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek 
anımsatacak bir "anıt cephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı 
ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile 
yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur. 
 
Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya 
tarihinin zirve sayfalarına da "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ !" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. 
 
18 Mart tarihi kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha 
hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. İşte bu nedenle 27.06.2002 tarihinde 4768 
sayılı kanunla 18 Mart, Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir.  
Bu günde, basın ve yayın organları aracılığıyla ulusumuza Çanakkale temalı programlar ve yayınlar gösterilir. Okullarda günün 
anlamı ve önemi çeşitli etkinliklerle vurgulanmaya çalışılır. Yetişen kuşaklara Çanakkale Cephesinde verilen mücadelenin 
ulusumuzun geleceği ve karakteri üzerindeki unutulmaz etkisi hissettirilmeye çalışılır. 
 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu, denizde ve karada her saniyesi bin yıla denk bir mücadeleye 
tutuştuğunda tüm şehit ve gazilerimizin yüreğinde vatan sevgisinin yanı sıra gelecek kuşakların Türk bayrağı altında yaşama 
şerefinden yoksun kalmamaları arzusu yatıyordu. Bu arzu, Çanakkale Cephesi'ni baştan sona dolduran aşılmaz bir güç duvarı 
olmuştur: "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize 
başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir."  
 
Şimdi 18 Martlarda Türk ulusu Çanakkale şehitlerini yâd ederken kalpleri aynı hislerle dolmaktadır. Coşkudan soluksuz kalırken 
bu millet, bir kere daha saygı ve minnetle anımsıyor o günleri:  

Ey Aziz Şehit, 
 
Bayraklar memleket ufkunu baştanbaşa donatıyorsa sen göğsünü siper ettiğin içindir düşmana, sen canınla beslediğin içindir 
toprağı. Şimdi biz her 18 Mart geldiğinde, başımız minnetle eğilirken övüncünle doluyor göğsümüz. Söze sığmıyorsun, 
marşlardan taşıyorsun. Aziz hatıranı gururla yâd ediyoruz.



 



 



 

Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen “Liseler Arası Müzik Yarışması”na katılan lise müzik 
grubumuz, ilk 10 grup arasında yer alarak finalde sahne almaya hak kazandı.  

Gecenin açılışında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, geçen yıl finale kalan ve 
geçtiğimiz yıl bir trafik kazasında hayatını kaybeden Bora Aşçılar'ı unutmadı ve Juri Özel Ödülüne Bora'nın 
adını verdi.  Bora Aşçılar adına verilen Jüri Özel Ödülünü ise Özel Çakabey Lisesi'nin gitaristi aldı. Ödülü 
Bora'nın babası Osman Aşçılar verdi.



 

Globalleşen dünyada sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle kaynaklar bilinçsizce kullanılmaktadır. 
İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda artan tüketim, atık sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu sorun dünyanın 
sistemini bozmakla birlikte aileyi ve bireyi de etkilemektedir. Daha önce toplanan materyallerin yeniden 
işlenmesi, üretilmesi ve kullanılması olan geri dönüşüm, günümüz dünyasında önemli yer tutar. Bu çalışma, geri 
dönüşüme dikkat çekmeye çalışmakta Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi’nin geri dönüşüm projelerini 
kapsamaktadır.  

Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Ekoloji Kulübü öğrencileri, plastik şişlerin çevreyi nasıl kirlettikleri 
hakkında bilgi vermek ve geri dönüşümün önemini anlatmak için okul kapsamında plastik şişelerin toplanması, 
geri dönüşümü ve zararları hakkında farkındalık yaratmak adına “Plastik ile Yaşam’’ temalı bir çalışma başlattı. 
Sınıflar kulüp öğrencileri tarafından gezilerek plastik şişelerin insana ve doğaya verdiği zararlar ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı. Sınıflarda plastik şişelerin toplanması için uygun alanlar oluşturuldu. Her öğrenci içtiği su 
şişelerini çöpe atmak yerine bu alanlarda biriktirdi.  

Plastik şişelerin zararları hakkında araştırmalar yapıldı ve plastik şişelerin tehlikeleri konusunda bilgi 
edinildi. Yapılan araştırmalara göre, plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozulma sıcaklıklarının yüksek, 
ultraviyole ışınlarına ve doğadaki bakterilere karşı dayanıklı olması onların uzun süre bozulmadan kalmalarına 
sebeptir olmaktadır. Ayrıca plastik şişelerin maliyetinin düşük olması nedeniyle, birçok içecek ve gıda maddeleri 
plastik şişeler ve ambalajlar içinde satışa sunulmaktadır. Maalesef ki, gıda kodeksi yönetmeliğine uymayan birçok 
plastik şişe ve ambalaj zararlı miktarlarda dayanıklılık ve esneklik sağlayan, homojenleştirici, parlatıcı ve 
renklendirici içermektedir. Plastik şişelerin doğaya büyük zararlar vermesi nedeniyle çevreyi kirletmeleri ve 
birçok alanda bilinçsizce kullanılmaları dolayısıyla “geri dönüşümleri” bir toplumsal zorunluluk haline gelmiştir. 

Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylenebilecek pek çok şey vardır. En önemlisi de, plastik 
şişelerin hammaddesi bilindiği gibi bir petrol artığıdır. Plastik şişelerin zararları, insan sağlığını doğrudan 
etkilemektedir. Yapısında yer alan ve sonradan katılan yüzlerce kimyasal madde insan sağlığını ciddi anlamda 
tehdit etmektedir. 

Özellikle plastik şişelerin içine konan asitli içeceklerin (kolalı, gazlı içecekler, süt, meyve suları vb.) eritici 
etkisi ile bu kimyasallar plastikten koparak içeriğindeki içecek veya yiyeceğin özüne geçebilir. Bu durum insan 
sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Özellikle sıcak yaz aylarında nakliye veya depolama sırasında güneş 
altında bekletilen bu plastik şişe ve kaplardaki asitli ve diğer içecekler, plastikten ayrışan kimyasallarla 
karışmaktadır. İçecek veya yiyeceğin özüne geçen bu kanserojen maddeler ne yazık ki soğutulsa bile zararlı 
etkilerini insan vücudunda göstermektedir. 

Plastik şişelerin zararlı olmasına neden olan bu kimyasalları sayalım: 
Plastik şişe ve kaplarda plastifiyan (esnek yumuşak), stabilizan (sağlamlaştıran) homojenleştiren, librifiyan 

(parlak ve şeffaf görüntü veren) boya, katalizör maddeler vardır. 
Plastik şişe ve kapların, sıcak su, sıvı ve asit içeriklerle temas ettiğinde çok tehlikeli bir kanserojen olan 

BISFENOL-A (BPA) VE DİOKSİN maddesi ortama geçmektedir. Dioksinin kanser hastalığına neden olduğu 
birçok bilimsel çalışma tarafından ortaya konulmuş ve Uluslar Arası Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından da 
açıklanmıştır. 

Bisfenol-A ve Dioksinler vücuda girer ve vücutta yağ dokusunda depolanır ve uzun süre atılamayarak 
birikir. Bu durum rahim, meme, prostat gibi kanser vakalarının çoğalmasına neden olur. 

Sonuç olarak, hayatımızda tüketimin artmasıyla kullanımı çoğalan plastik atıkların taşınması, toplanması, 
yok edilmesi ve yönetimi oldukça önemlidir. Plastik atıklar, insanı, doğayı, sağlığı, çevreyi ve ekonomiyi önemli 
derecede etkilemektedir. Atıkların depolanması, toplanması, taşınması gibi işlemler sırasında oluşan maliyetler 
ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle; bu maliyetleri en aza indirmek için geri 
dönüşüm kullanılmaktadır. Plastik ürünlerin geri dönüştürülmesiyle birlikte hem atıkların çevreye olumsuz 
etkileri azaltılmakta hem de yeniden kullanım yoluyla ekonomiye katkı sağlamaktadır. 

Bu çalışmada, plastik atıkların zararları detaylı bir şekilde incelenmiş ve atıklarla geri dönüşüm arasındaki 
ilişki ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır. Böylelikle öğrencilerimizde konuyla ilgili farkındalık yaratılmıştır. 

Rota’mız Geri Dönüşüm



 



 

          Rota Eğitim Kurumlarında girişimcilikle ilgili gerek akademik düzeyde, gerekse öğrencilerin sosyal 
hayatlarında uygulamaya yönelik çalışmaların olması Girişimcilik kulübünün çıkış noktası olmuştur. 
          Sosyal faaliyetlere ilgili yapılan çalışmaların öğrencilerin hayatına farklı bir bakış açısı getirdiği, 
yapılan bu gibi çalışmalarda öğrencilerin bilinmeyen yönlerini keşfettikleri ve toplumun bu gibi faaliyet 
içerisinde yer alan insanları daha çabuk kabul ettiği anlatılarak öğrencilerimizin Kulübümüze bakış 
açılarını geliştirmeye gayret ettik. 
          2017-2018 Eğitim –Öğretim Yılında açılan Girişimcilik Kulübü ,kulüp saatinde  öğrencilere 
öncelikle girişimciliğin ne olduğunu ve nasıl bir çalışma izlenmesi gerektiği hakkında bilgiler vererek 
çalışma şekli hakkında bilgilendirme yaptık. 
       2017-2018 yılında, kendilerini yetiştirme konusunda oldukça önemli ve samimi gayretler sarf eden 
girişimciliğe meraklı öğrencilerin yer aldığı dokuz ,on ve on birinci sınıf öğrencilerinden oluşan kulüp 
faaliyetlerine büyük bir hız ile başlamış ve sürdürmektedir. 
        “BEYEFENDİ KRAVATLARI ve TURŞHİ” şirketleri Girişimcilik Kulübü Genç Başarı Eğitim Vakfı 
ile ortaklaşa yaptığı çalışmalarda ürün onay belgesi ve yetki belgesi başvurularını yaparak ürün 
çalışmalarına başlamışlardır. Ürün tespiti ve ürünün ortaya çıkması sağlanarak gerekli afiş ve logo 
çalışması devam etmektedir. 
       Bölgemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha yetkin 
hale getirilmesi için çalışmalar yapan Girişimcilik kulübümüz, özelde kurumumuzda, genelde ise tüm Ege 
Bölgesi’nde tüm öğrenci toplulukları arasında en aktif ve üretken, kendi alanında otorite sahibi ve saygın 
bir öğrenci kulübü olarak çalışmalarını sağlamak için var gücüyle emek harcamaktadır.

BEYEFENDİ KRAVATLARI  
VE 

TURŞHİ
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         Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü öğrencileri ailesine, çevresine, topluma duyarlı, gönüllü 
çalışma bilincine sahip, çözüm üreten özel ve resmi toplum kuruluşları ile dayanışma içinde çalışan özgür 
bireylerden oluşur. 
                 Çalışmalarımızda Lösev, Tema,  Engelliler Derneği, belediyeler, hastaneler, okullar, barınaklar ve 
okul aile birlikleri gibi farklı sivil toplum örgütleri ve kurumlarla bağlantı kurmaktayız. 

           2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü olarak I. Dönemin 
başında yapacağımız yardım çalışmaları için gerekli parayı temin etmek için öncelikle okulumuzda kermes 
düzenledik. I. Dönem ilk olarak Yeşilyurt Huzurevi’ndeki yaşlılarımızı ziyaret ettik. Öğrenciler, yanlarında 
getirdikleri hediyeleri yaşlılara takdim etti. Bu ziyaretle öğrencilerimiz yaşlılarla sohbet ederek, hayat 
tecrübelerinden kesitler dinlediler. Yaşlıların nasıl bir süreçten geçtiklerine şahit oldular.  

              Yine kulübümüz öncülüğünde ‘’GAZİEMİR ENGEL-SİZ YAŞAM DERNEĞİ’’ni okulumuzda 
ağırladık. Engelli vatandaşlarımızın yapmış olduğu el emeği ürünler sergilenerek satışa sunuldu. 

              II. Dönem ise Kulüp öğrencilerimiz ile Bornova Belediyesi tarafından Büyük Park içinde hizmet 
veren Down Kafe’yi ziyaret ettik. Bu ziyaretimizle orada çalışan down sendromlu gençlerin özgüvenlerini 
artırmak, kendi harçlıklarını kazanmalarını ve yeteneklerini açığa çıkarabilmelerini sağlamak, onları 
desteklemek ve öğrencilerimizde de farkındalık yaratmayı amaçladık. 

          Ayrıca kulüp öğrencilerimiz ile Menderes köpek barınağını ziyaret ederek, burada yaşamaya çalışan 
köpekler için mama yardımında bulunduk. 
Sosyal Sorumluluk ve Yardımlaşma Kulübü olarak bilinçli, duyarlı, farklı yaşamlara kapılarını açabilen ve 
bunu bir yaşam biçimi haline getirebilen bireylerin, gönüllü bir takım çalışmalara katılıp toplumsal duyarlılığı, 
farkındalığı arttırmaktır. 

Sosyal Sorumluluk
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           Özel Rota Anadolu ve Fen Lisesi Sosyal Bilimler Bölümü öncülüğünde bu yıl 4.sünü 
düzenlediğimiz gerek ülke gerekse dünya çapında karşılaşılan sorunlarla ilgili tartışma platformu 
oluşturarak gençlerin çözüm üretmesini ve sosyalleşmesini amaçladığımız IV. Rota Gençlik Çalıştayı’na 
İzmir genelinden on sekiz okuldan toplam 105 delege katılmıştır. 
  
        Geleneksel hale gelen IV. Rota Gençlik Çalıştayı’ nda delegeler İnsan Hakları 1 ve 2, Hukuk, Terörle 
Mücadele, Sağlık ve Eğitim- Kültür alanlarında altı komite başlığı altında ulusal ve uluslararası çapta 
sorunları tartışıp bu sorunlara çözüm getirmeye çalıştılar. Gençlere bu konularda kendi düşüncelerini 
özgürce paylaşabilecekleri bir ortam hazırlamaya çalıştık. Bunu yaparken gençlerin bu problemler 
konusunda farkındalığını artırıp aynı zamanda grup ortamında tartışma becerisi kazanmalarını ve 
özgüvenlerini artırmayı da hedef edindik. 
        Gençlerimiz komite çalışmalarının yanı sıra düzenlediğimiz oryantasyon çalışmaları ve sosyal 
etkinliklerle hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de yeni arkadaşlıklar kurma imkanı buldular.

IV. ROTA GENÇLİK 
ÇALIŞTAYI 
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