
KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ 
• DEDAK tüzüğündeki faaliyet amaçlarından biri de 

üyelerinin daha sağlıklı ruh yapısına kavuşmasına 
çalışmak ve üyeler arasında sevgi, kardeşlik ve 
dayanışmayı güçlendirmektir. Bu amaçtan hareketle 
kulübümüz çeşitli kültürel faaliyetler düzenler veya 
kültür etkinliklerine katılır.   

• Her yıl en az bir veya birkaç kez İzmir veya 
çevresindeki il ve ilçelerin kültürel varlıklarının 
tanıtımı için program düzenlenir. Örneğin 2019-2020 
sezonunda deneyimli ve yetkili  rehber eşliğinde tarihi 
İzmir mekanları tanıtımında Kadifekale’den başlayarak 
İkiçeşmelik, Agora, Dönertaş, Basmane, Kapılar 
semtlerindeki arkeolojik ve tarihi mekanlar ve müzeler 
toplu olarak ziyaret edilmiştir. 
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• İzmir günlük kültür gezilerinden bir 
diğeri Bornova Levanten evleri, Kağıt 
müzesi, Etnografya müzesi, Arkas 
Denizcilik galerisi ziyaretleri 
olmuştur.(Arkas galeri) 

• Yine 2020 Dünya Emekçi Kadınlar 
gününde Manisa kültür gezisi 
düzenlenmiş, rehber eşliğinde 
şehzadeler şehri Manisa’nın kültürel 
mekanları tanıtımı büyük bir katılımla 
gerçekleşmiştir. (Manisa Mevlevihane 7 
Mart 2020). 
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• Bu faaliyet aynı zamanda sosyal içerikli 
olup 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
günü kutlaması adına Manisa 
Minyatür parkta yapılmıştır. 

 



KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZ 
• Günübirlik kültürel faaliyetlerimizde Bergama, Ayvalık, 

Ödemiş, Birgi, Efes, Kuşadası, Urla, Karaburun 
ziyaretlerimizi sayabiliriz. (Bergama Asklepion 2016) 

• (Efes müzesi ziyareti) 
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• Her yıl yaz aylarında trekking amaçlı 
düzenlenen Karadeniz gezilerimizde 
mutlaka kültürel bir mekan ziyareti 
eklenir. 2019 yılında Batı Karadeniz 
gezimizin güzel anılarından biri de 
Çorum ilimizdeki Hitit eski başkenti 
UNESCO Dünya Kültürel Miras 
listesindeki Hattuşaş ve Alacahöyük 
ziyaretimizdi. (Haziran 2019 
Hattuşaş)Yine aynı gezide bir diğer 
UNESCO kültürel mirasımız Safranbolu 
ilçemizi de ziyaret ettik. 



• İzmir’den uzak kentlere kültürel 
gezilerimiz Burdur, Gölhisar, 
Afyon-Eskişehir Frig Vadisi, 
Adana, Osmaniye, Tarsus, 
Hatay, Antakya, Gaziantep, 
Urfa, Mardin, Nemrut Dağı 
yöreleri ile en son 2019 yılında 
iki defa tekrarlanan Tunceli’nin 
bir çok dağı ve kutsal mekanı, 
Elazığ, Erzincan, Sivas illerini 
kapsayan Keban Barajından, 
Kemaliye ve Divriği ziyaretleri 
ile Türkiye’nin Unesco Dünya 
Kültürel Mirasına girmiş ünlü 
tarihi sit alanlarıyla binalarını 
görme fırsatını bulduk. 

• Tarsus (2017) 
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• Ayrıca tiyatro ve konserlere toplu bilet alınmasıyla üyelerimize bir çok 
kültürel etkinliğe katılma fırsatı da sunuyoruz. 

(Gürer Aykal’ın yönettiği 2019 Cumhuriyet Bayramı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konseri) 
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• Yurt dışı kültürel ve sosyal 

faaliyetlerimizden biri de yine 
Karadeniz faaliyetlerimize 
zaman zaman eklediğimiz 
Gürcistan ziyareti ile 2015 
yılında tüm Balkan ülkelerini 
kapsayan muhteşem bir yurt dışı 
gezimiz olmuştur. 

• 2020 nin Mart ayında başlayan 
Covit-19 salgını ile bu pandemi 
atlatılıncaya kadar bu tür 
kültürel ve sosyal 
etkinliklerimize şimdilik zorunlu 
olarak ara vermek durumunda 
kaldık. 

• Umarız bu pandemi dönemi çok 
uzun sürmez ve hayal ettiğimiz 
sportif, kültürel ve sosyal 
etkinliklerimizi yine hayata 
geçirme fırsatı buluruz.  

                                        (DEDAK Belgrad’da) 



Divriği Ulu Cami (2019) 
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SOSYAL FAALİYETLERİMİZ 
DEDAK’ın köklü bir kulüp 
oluşunun avantajlarından biri de 
üyelerinin artık birbirlerini çok iyi 
tanımalarının verdiği dostluktur. 
Her sene geleneksel olarak 
tekrarlanan DEDAK yemeği, 
kulüp binamızda yapılan çeşitli 
konulardaki toplantılar, kol 
faaliyetleri, bu dostluğu 
perçinleyen olgulardır. Yeni 
katılan üyeler de bu sıcak ortama 
kendilerini çok çabuk uyarlarlar. 

DEDAK’ın 25. yıl kutlaması için 
düzenlenecek yemek ve 
etkinliklerimiz Covit-19 
salgınından dolayı maalesef 
sekteye uğramıştır. 

Fuar Ada Gazinosunda DEDAK 
20. yılında 20 yıllık üyelerine 
plaket verdi. 


