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Gizem AYKUT
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü

EDİTÖRÜN MESAJI

  
Bu ay heyecanla beklenen tüm keyifli içerikler geri döndü...  Süprizlerle 
dolu bir sayı ile karşınızdayız. Teması ‘OKULA DÖNÜŞ’  olan üçüncü 
sayımızda dünyanın değişik yerlerinden olan okullarla ilgili keyifli 
içeriği, yeni ‘Ayın Projesi’ uygulamamızı ve kulüplerden en son haberleri 
bulabilirsiniz. Eylül ayında gerçekleşecek tüm kültür sanat etkinliklerini 
detaylı bir şekilde Kültür Sanat Ekimizde görebilir ve ayrıca yeni İK 
Sayısını da dergimiz içinde okuyabilirsiniz.
Eylül sayısını keyifle okumanızı dileriz...
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Söyleşi
Rtn. Rüçhan Gürel

İçerik: Balçova & Güzelbahçe Rotaract Kulübü
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Tiyatrocu, Han Tiyatrosu kurucusu ve Rotaryen Rüçhan Gürel ile 

Tiyatroculuk ve Sanat Hakkında...
Rüçhan Gürel: 1965 İstanbul doğumluyum, 1983 yı-
lında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatua-
rı’na girdim, okulun bitiminden sonra sırasıyla İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Trabzon Devlet Tiyatrosu, 
Bursa Devlet Tiyatrosu ve 2003’den beri de İzmir Dev-
let Tiyatrosu’ndayım. Aynı zamanda 2007 yılında Han 
Tiyatrosu’nu kurdum ve sanat yönetmenliği yapmaya 
başladım. Çok eski bir rotaryen değilim en başta Bos-
tanlı Rotary Kulübündeydim fakat İstanbul’daki işlerim 
nedeniyle E-Rotary bünyesine geçeceğim ve böylece 
rotary çatısı altında kalmış olacağım. Bu kısa tanıtım-
dan sonra ayrıca iki tane de çocuğum var.

Arda: Benim merak ettiğim bir konu var bu yeteneğini-
zi ne zaman ve nasıl keşfettiniz ya da buraya yönelme-
yi nasıl tercih ettiniz?

Rüçhan Gürel: Benim babam da İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusuydu, Ünal Gürel. Zaten Han 
Tiyatrosu’na geldiğiniz zaman kendisinin fotoğrafıyla da karşılanırsınız. O yüzden ben gözümü 
açtığım zaman tiyatroyla tanıştım diyebilirim, şehir tiyatrosunun kulislerinde büyüdüm. Sayı-
sız oyun izledim sayısız film setinde bulundum, tabii insanlar o ekrana çıkmadan oyuncuları pek 
tanımıyorlar o yüzden biz kendimizi ünlü olmaktan ziyade oyuncu olarak görmek isteriz sanatçı 
olabilirsek ne mutlu bize. 

İlk kez sekiz yaşımda sahneye çıktım. Rahmetli Erhan                
Dilligil abimizin, yönettiği Falaka diye bir çocuk oyunu var-
dı. ilk sahneye çıktığımda her yerde heykeller ve çok güzel 
bir koku vardı, meğer heykeller balmumundan olduğu için o 
kadar güzel kokuyorlarmış. Herkes sahne tozunu yutup, tiyat-
rocu olmak ister ben sahne tozunu yutmadan o kokular saye-
sinde tiyatrocu oldum.

B: Peki şu an ne yapıyorsunuz ya da hiç ara verdiğiniz dönemler oldu mu?

R: Şu an hem İzmir Devlet Tiyatrosu’nda hem de Han Tiyatrosu’nda oyunlara çıkıyorum ama maale-
sef geçen sene bir dönem ara vermek zorunda kaldım. Çok kilolu bir dönem geçirmiştim o dönem-
de sahnede olamadım sağ olsun Devlet Tiyatrosu’ndaki arkadaşlar da tolerans gösterdiler çünkü 
tiyatro öyle bir şey ki 20 yılın sonunda anca ben bu sahnede varım diyebiliyorsunuz ve biz de o 
aşamaya daha yeni yeni geldik. Ama şu an her şeyi düzeltip sağlığımı da geri kazanıp sahnelere 
döndüm.

Merter: Ben Han Tiyatrosuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilir miyiz 
diye merak ediyorum.

R: Han Tiyatrosu 2007 yılında kuruldu. İlk sene Kocasının Karısı diye 
bir oyun oynadık, açılış oyunumuzdu. Atatürk Lisesi’nin sahnesinde o 
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zaman perde açıldı. Aynı zamanda orda bir çocuk oyunu da sahneledik. 
Sonra Atatürk Lisesi’nin teknik olanakları açısından yetersizliği nedeniyle 
Sabancı Kültür Sarayı’na geçtik. Sabancı büyük salonda da oynadık ama 
küçük salonu bize tahsis ettiler. Bir yıl süreyle Sabancı küçük salonu kul-
landık. Oranın ışık ve ses sistemlerini kendimiz yaptık.  
Bozuk Düzen, Güzel ve Çirkin oyunlarını sergiledik. Sonra Kurtuluş Sava-
şı’nı ve Atatürk’ü anlatan Kordonda Nal Sesleri 1922 adlı oyunu sahne-
ledik. Teknik ekip dahil 45 kişilik bir kadroyla sahnelendi. İzmir bizi o dö-
nemde Kuvai Milliye etkinliklerinin içine aldı ve o oyun 2 senede 30000 
seyirciye ulaştı. 20000’i Sabancı Kültür Merkezi’nde 10000 kadarı da Fatih 
Koleji’nin Tiyatro salonundaydı sanırım.

Daha sonra 2010 yılında Alsancaktaki eski bir tütün deposunu aldık 
kafeterya olarak işletiyorlardı biz orayı 110 kişilik bir kültür merkezi 
haline dönüştürdük. Gerçekten çalışanlarımızla ve oyuncularımız-
la çabalayarak ayakta kaldık çünkü özel bir tiyatronun işletmesini 
yapmak çok bambaşka birşey ama pişman mısınız diye sorarsanız 
pişman olmak üzere olduğum anlar olmadı değil ama hiç pişmanım 
demedim, demem de. Tiyatroyla ilgilenmek İzmir’de bile olsanız 
başlı başına bir kaçıklık gerektiriyor, örneğin Hakan Gerçek geldi 
bir oyun için bize benim çok eski arkadaşımdır kendisi, benim iki 
jipim var dedi ama bak benim de 30 jipi alacak sahnem var dedim 
o şekilde şakalaşarak durumu anlatabilirim sanırım. Yani şükürler 
olsun ki o kaçıklık bende, öğrencilerimde, çalışanlarımda ve oyun-
cularımda fazlasıyla mevcut.

C: Benim sormak istediğim bir oyun için ne kadar hangi koşullarda nasıl hazırlanıyorsunuz?

R: Tabii bu çalıştığınız kadroya ve oyuna göre değişkenlik gösteren bir durum ama ortalama bir 
şey söylemek gerekirse profesyonel bir kadroyla çalıştığınız zaman Devlet Tiyatrosu’nda 40-50 
günlük bir prova süreci gerekiyor. Ama bir oyunun 15 günde hazır olduğu durumlar da olabiliyor. 
Tabii eğer çalışanlardan oluşan bir kadronuz varsa ve kadroyu da her zaman tam bulamıyorsanız 
bu süreç biraz daha uzayabiliyor.

Esra: Konuşmanızın en başında öğ-
rencilerinizden bahsettiniz, sizin öğ-
renciniz olmak için ne yapmak gere-
kiyor ve öğrenciniz olduktan sonra ne 
tür bir eğitim alıyorlar?

R: Öncelikle şunu söyleyeyim Han Ti-
yatrosu’nda eğitimler 5-6 yaşından 
başlıyor sonra Yetişkin Grubu, Kon-
servatuara Hazırlık Grubu ve Profes-
yonel Oyunculuk Grubu ki hepsi için 
ama özellikle profesyonel oyunculuk 
için diksiyon eğitimi gerekiyor aynı 
zamanda. Benim öğrencim olabilmek 

“ben gözümü 
açtığım zaman 

tiyatroyla 
tanıştım 

diyebilirim, şehir 
tiyatrosunun 
kulislerinde 
büyüdüm”
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için önce tiyatroyla ilgilenmek gerekiyor. Yani 
ben buraya eğitim almaya düzenli geleceğim, 
içimde böyle bir isteğim var, azimliyim, demesi 
gerekiyor. Diğer eğitimine de devam ederken 
gelen çok öğrencim var. Seray adında bir öğ-
rencim var. Bedia Muavin Tiyatro Ödülleri’nde 
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı geçen sene. 
Üniversitede Gıda Mühendisliği okuyor. Okulu 
bırakıp konservatuara hazırlanmak istedi, karşı 
çıktım. “3. Sınıfa gelmişsin bitir, oyuncu olmak 
istiyorsan seni eğitiriz sahneye çıkartırız” de-

dim. Oyuncu olmak için sadece konservatuvarı bitirmek gerektiğini düşünüyormuş. Tabiki kon-
servatuvar eğitimi çok önemli ama ben hem konservatuvarı bitirmiş biri olarak hem de alaylı bir 
babanın oğlu olarak daha mesafeli bakabiliyorum bu konuya çünkü babamın da diploması yoktu, 
Suna Pekuysal’ın da diploması yoktu, Pekcan Koşar’ın da diploması yoktu o dönemde tiyatro ya-
pan nerdeyse hiç kimsenin diploması yoktu ve onlar gerçekten çok büyük oyuncular yetiştirdiler. 
O da geldi profesyonel oyunculuk grubumuza katıldı örneğin o grubun derslerinde neler var der-
seniz: Diksiyon, fonetik, rol, sahne, şan, dans, tiyatro kuramları gibi dersler var. Bir de tabii benim 
eziyetim var çünkü yapamayan birini boş veremiyorum ona mutlaka yaptırmaya çalışıyorum. 

Batuhan: Diksiyon önemli bir şey sonuçta ayrıca tiyatro dersi almadan sadece diksiyon dersi ala-
biliyor muyuz?

R: Tabii alabiliyorsunuz ancak almakla birlikte ben şunu öneriyorum. Tiyatro yetişkin grubumuz 
var onun içinde zaten diksiyon, ses ve nefes teknikleri de var misal bazı yoga hocalarımız 3 ay 
devam edip bırakıyorlarmış onu sonradan fark ettik meğer sadece ses nefes tekniklerini öğren-
mek için geliyorlarmış çünkü normalde bizde 1 ya da 2 sene devam eder eğitim en az. Daha iyisini 
istiyorsanız tiyatroya gelin derim çünkü daha iyi eğitim almış ve uygulamış olursunuz bir şeyi alıp 
uygulamadığınız sürece etkin biçimde kullanamazsınız. 

Son olarak lütfen sanatın ve sanatçının farkını anlayın ve değerini bilin diyorum, insanların ide-
alleri uğruna neler yaptığını lütfen unutmayın. Ancak bu aydınlık düşünceler ve insanlarla kendi 
konumumuzu daha ileriye taşıyabiliriz.
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Dünyanın En İlginç Okulları

İçerik: Rtc. Gizem Aykut
UR. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği
Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü



Dünyanın En İlginç Okulları

 Bildiğiniz gibi dünyanın farklı yerlerinde eğitim sistemleri de farklılık 
gösterir, sizler için en ilginç olanlarını derledik...

 NİJERYA - Mokoko
  Dünyanın ilk 10’da yer alan en yoksul ülkelerinden biri 
olan Nijerya’nın en yoksul kasabası Mokoko tamamen bir su 
şehri. Dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler Ma-
koko'da yaşayan yoksul çocuklar için yüzen okullar inşa 
ediyor. Nijerya'da eğitim için gönüllü olduğunuzda araziler 
size ücretsiz tahsis ediliyor. Çocuklar aynı zamanda su üze-
rinde bulunan evlerde yaşamını sürdürüyor

ÇİN-Dongzhong Mağara İlköğretim Okulu
1984 yılında Çin’in oldukça yoksul bir ili olan Guizhou’da 
çalışan bir okuldur. Hükümetin çok küçük bir desteğini 
alıyor. Öğrenciler günlük olarak bu okulda 6 saatlerini 
harcıyorlar. Toplam 8 öğretmen ve 186 öğrenciye sahip bu 
okulun, ilginç yanı bir mağaranın içinde olmasıdır.

BANGLADEŞ - Tekne Okulları
Yılda iki kez Bangladesh halkı sel olaylarına maruz kalıyor.Bu durum temiz su, elektrik ve diğer 
hayati ihtiyaçların sağlanabilmesini zorlaştırıyor. Ayrıca öğrencilerin okula devam edememeler-
ine, geri kalmalarına sebep oluyor. . Her tekneli okulda, güneş enerjili sistem ve bilgisayar 
donanımına sahip bir oda bulunuyor; internet erişimi sağlanıyor. Ayrıca küçük bir de kütüphanesi 
var.
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Dünyanın En İlginç Okulları

 Bildiğiniz gibi dünyanın farklı yerlerinde eğitim sistemleri de farklılık 
gösterir, sizler için en ilginç olanlarını derledik...

 UGANDA - Gulu Dağ Okulu
 Gulu köyüne varmak için, zikzaklı ve dar yollar-
dan gidiliyor. Bir hayli zorlu bir yolu var. 

Okul 80’lerden bu yana devam etmiş ve tek bir 
öğretmen tarafından (Shen Qijun) çalıştırılmıştır. 
Qijun 18 yaşındayken Gulu Köyü’ne gelmiş. O 
zamanlar okul acınacak durumda ve hatta tesisat 
sistemi bile yoktu. Shen okulu düzenleyip yeniledi. 
Yine de bir dağ üzerindeki okulda top oynamak bile 
çok büyük tehlike. Çocuklar bu konuda dikkatli 
olmak zorundadıolmak zorundadır.

AMERİKA - Philadelphia Gelecek Okulu
2006’da2006’da açılmıştır. Öğrenciler okula kitap götürme-
zler. Bunun yerine laptop kullanırlar. Matematik, 
OneNote ile öğretilir. Öğretmenler akıllı tahta kul-
lanmak yerine, kara tahta ve tebeşir kullanırlar. 
Öğrenciler dijital dolaplarını açabilmek için, flaş 
kimlik kartı taşırlar

AMERİKA - Brooklyn Özgürlük Okulu
BuBu okul ikiye ayrılır. 4-11 yaşları arası alt okul; 11-18 
yaşları arası üst okul mevcuttur. Hiçbir müfredat yoktur. 
Öğrenciler istediği sınıfı seçebilir. Hatta isterlerse bir 
süre okuldan uzak kalabilir. Öğrenciler kendi kurallarını 
kendileri koyarlar. Bazı öğrenciler yalnız ve bağımsız 
çalışmak isterler ve buna saygı duyulur. Prensip olarak; 
okul her öğrencinin kendi yolunu bulmasını bekliyor.

 HİNDİSYAN - Yeni Delhi
OtobanınOtobanın köprüsünün altını okul olarak kul-
lanılıyor. Okumak veya bilgi almak için 4 duvarın 
arasına tıkılmak gerekmiyor.  Eğitim her yerde 
eğitimdir. Bu fotoğraftan sonra aklıma Mahmut ho-
canın, "Okul sadece dört tarafı duvarla çevrili 
üstünde damı olan yer değildir." sözü geldi. 
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Ayın Projesi

Bu yıl Rotavizyon Dergi olarak yapacağımız uygulamalardan biri de her ayın en 
göze çarpan, en yaratıcı ve tabi ki  dörtlü özdenetime  en uygun projesini seçmek 
olacak. Seçimimizi yaparken her ayın Rotary takvimine göre olan temasına da 
dikkat edeceğiz. Bildiğiniz üzere Eylül ayı TEMEL EĞİTİM VE OKUR YAZARLIK AYI. 
İşte seçtiğimiz bu ayın muhteşem projesi karşınızda…

İzmir Rotaract Kulübü geçtiğimiz 
dönem ”Bu Çantada Paylaşım 

Var” projesi sayesinde yolunun 
düştüğü Tire Kırtepe İlkokulu ile 

bu yıl da birlikte! Kulüp, bir hayli 
bakımsız ve öğrencileri için pek 

de cazip olmayan okulun gelişimi 
için değişime ihtiyacı olduğunu 
düşünerek  kolları sıvadı; okul 

duvarlarını koyu ve karışık 
renklerden bebek mavisi ferah 

bir renge boyadı. Aynı zamanda 
eskimiş ve bozulmuş Atatürk 

büstünü de temizleyip bakımını 
yaptı.
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Balıkesir Rotaract Kulübü’nün her ay 
bir lider diyerek yola çıktığı “Liderlerle 
Kariyer Sohbeti” projesinin Ağustos 
ayında konuğu Zeydemir Holding 
Genel Müdürü Beytullah Aksoy oldu. 
Kariyer yönetimi temalı çok verimli 
bir sohbet gerçekleştirdiler.

Bu ay içerisinde Bornova Rotaract Kulü-
bü tarafından koordinatörlerimize gön-
derilen başvurular ışığında Sedef Sağlam 
Kulüp Hizmetleri ve Üyelik Geliştirme Ta-
kımı’na, Cansu Çıtak Bilişim Hizmetleri 
Takımı’na, Çağdaş Doğukan Çabuk Ku-
rumsal İletişim ve Tanıtım Takımı’na, Onur 
Uçaker ise Kültür Sanat ve Hobi Grupları 
Takımı’na seçilmişlerdir. Kendilerine yeni 
görevlerinde başarılar dileriz.

Liderler Kariyer Sohbeti

Bornova Rotaract Kulübü 
Bölge Takım Üyeleri

Balıkesir Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Bursa Rotaract Kulübü tarafın-
dan bu yıl 5.si düzenlenen ge-
leneksel etkinlik Oldies But Gol-
dies, bu yılki teması “Hawaiian” 
ile oldukça renkli geçti. Diğer 
kulüplerimizin de yoğun katılım 
gösterdiği gecede elde edilen 
gelir Lösev’e bağışlandı.

Oldies But Goldies

Bursa Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, 
dönemlerinin ilk projesi olan 
Dokuz Eylül Rotaract tanıtım fil-
mi çekimlerine başladı.

Tanıtım Filmi Çekimleri

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Aloha



Kulüplerden Haberler
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Vestel çalışanlarına yönelik                 
VESTALKS platformunda Efes 
Rotaract Kulübü tarafından Ro-
taract Tanıtım Semineri, Meslek 
Hizmetleri ve Projeler Koordi-
natörü Yağız Burak Gökçe ve 
Kurumsal İletişim ve Tanıtım 
Koordinatörü Onur Çetin’in su-
numları ile gerçekleştirildi.

FRIYAY MOVIE CLUB projesi kapsamın-
da Efes Rotaract Kulübü 28 Temmuz 
akşamı ilk buluşmasını yönetmen-
liğini Ingmar Bergman’ın üstlendiği 
gizemli, gerçeküstü, psikolojik ve ya-
bancılaştırıcı evreniyle modern sine-
ma döneminin başyapıtlarından biri 
olan ‘Persona’ filmini izleyerek ger-
çekleştirdi.

VESTALKS 
Rotaract Tanıtım Semineri

Friyay Movie Club

Efes Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü ve Bal-
çova Rotaract Kulüpleri 27.07.2017 
akşamı usta tiyatro oyuncusu Rüçhan 
Gürel ile birlikte kültür sanat sohbeti 
gerçekleştirdi.

Kültür Sanat Sohbeti 

Güzelbahçe Rotaract Kulübü, Buca Ro-
taract Kulübü ortaklığında ve Rotaract 
Akademi işbirliği ile “Temel Dalış Teknik-
leri” eğitimini gerçekleştirdi.

Temel Dalış Teknikleri Eğitimi

Güzelbahçe Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü ve Ago-
ra Rotaract Kulüpleri 21.07.2017 
tarihinde, Starbucks Kahve tadımı 
ve workshop etkinliğini 40 kişilik 
katılımla gerçekleştirdi. Bölgemizin 
dönem hedeflerinden olan Karbon 
Ayak İzi oranı düşürme doğrultu-
sunda katılımcılara tamamen geri 
dönüşümden gelen kağıtlarla ha-
zırlanmış bilgilendirici broşürlerini 
dağıttı ve Starbucks ailesine de çev-
reye olan duyarlılıklarından ötürü 
teşekkür belgesi takdim etti.

Starbucks Kahve Tadımı ve 
Workshop

Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Karşıyaka Rotary, Rotaract ve Interact 
Kulüpleri, Elektronik Atık tehdidinin 
çevremize ve bizlere verdiği-vereceği 
zararların farkına varmak, bu konuda 
toplumumuzu bilinçlendirmek ve en 
önemlisi günlük hayatımızın sıradan 
bir parçası haline gelmiş elektronik 
atıkların bizlere verdiği zararları ön-
leyebilmek için; Evciler E-atık ve Geri 
Dönüşüm ‘’Yardımsever Atıklar’’ oluşu-
muyla elektronik atıkları topluyor ve 
geri dönüşümünü sağlıyor.

Geleceği Temizliyoruz 

Karşıyaka Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Geleceği Temizliyoruz 

Güzelyalı Rotaract Kulübü 
son 5 dönemdir aksatmadan 
gerçekleştirdiği Kızılay Kan 
Bağışının bu dönemki ilk 
ayağını Temmuz ayında 
gerçekleştirdi.

Kızılay Kan Bağışı 

Güzelyalı Rotaract Kulübü, dönemin 
ilk toplum hizmetleri projesini bu 
sene 10.sunu gerçekleştirdiği Balçova 
Dayanışma Evine kıyafet & oyuncak 
yardımı ile yaptı.  

Geleneksel İhtiyaç Giderme Projesi 

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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İzmir Rotaract Kulübü üyesi Cansu 
Çine ve misafir üyesi Doğaç Erdoğan, 
21.07.2017 tarihinde Türkiye Görme 
Özürlüler Kitaplığı’nın sesli kitapları 
için ses kaydı denemelerine katıldılar. 

Türkiye Görme Özürlüler 
Kitaplığı  Ziyareti

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü geçtiğimiz sene “Bu 
Çantada Paylaşım Var” projesi sayesinde 
yolunun düştüğü Tire Kırtepe İlkokulu’nu bu 
sene de yalnız bırakmayarak okulun gelişimi 
için değişime ihtiyacı olduğunu düşünerek  
kolları sıvadı; okul duvarlarını koyu ve karışık 
renklerden bebek mavisi ferah bir renge 
boyadı. Aynı zamanda eskimiş ve bozulmuş 
Atatürk büstünü de temizleyip bakımını 
yaptı.

Kırtepe İlkokulunda Değişim Zamanı 



Kulüplerden Haberler
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Kordon Rotaract Kulübü, Toplum Hizmetleri 
Komitesi öncülüğünde, Su ve Sanitasyon 
öncelikli hizmet alanı kapsamında Çeşme - 
Deliklikoy’da çevre temizliği gerçekleştirdi.

Deliklikoy’da Çevre Temizliği

Kordon Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü, dönemin ilk uzun 
soluklu eğitimini Rotaract akademi işbir-
liğinde ve Serdar Güncüoğlu eğitmenli-
ğinde “Temel Oyunculuk, Diksiyon ve Ko-
nuşma” üzerine gerçekleştirdi.

Temel Oyunculuk, Diksiyon ve 
Konuşma Eğitimi 

İzmir Rotaract Kulübü
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Osmangazi Rotaract Kulübü, 
BOSİAD Başkanı Rtn. Abdullah 
Bayrak ev sahipliğinde 19. su 
gerçekleştirilen Rotary Means 
Business toplantısına katılım 
gösterdi ve siber güvenlik konu-
sunda Rtn. Naim İşler tarafından 
bilgilendirildiler. 

Rotary Means Business

Osmangazi Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü, bu yılki 
Geleneksel Konsept partisini 26 
Ağustos tarihinde gerçekleştirdi.

ROACHELLA 

Göztepe Rotaract Kulübü
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Rotary Means Business

14 Ağustos Pazartesi günü Balçova Rota-
ract ve Urla Rotaract ortaklığında Bresca 
Brasserie de makarna yapımı üzerine in-
teraktif iş yeri gezisi gerçekleşirildi. Katı-
lımcılar hamurundan, sosuna kadar yap-
tıkları makarnaları yerken yanında ikram 
edilen değişik lezzetleri de tatma şansına 
sahip oldular.

İnteraktif İşyeri Gezisi

Urla Rotaract, Konak Rotaract ve 
Çiğli Rotaract kulüpleri, 8 Ağustos 
Salı günü, ortak toplantı gerçek-
leştirdiler. Toplantıda konuşmacı 
konuk olan Prof. Dr. Atilla ULUĞ 
‘’Depremler’’ hakkında sunumunu 
gerçekleştiriken, diğer bir konuş-
macı konuk olan,Uluslararası Hiz-
metler ve Projeler Koordinatörü 
Merve KARAKAYA, kendi koordina-
törlüğü ile ilgili sunumunu gerçek-
leştirdi.

Ortak Toplantı

Urla Rotaract Kulübü
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Urla Rotaract Kulübü, geleneksel 
kültür ve sanat projeleri kapsamın-
da “Tarihten Günümüze Bağ Bozu-
mu ve Önemi” isimli etkinliklerinin 
bu yıl 3.sünü, 12 Ağustos 2017 
tarihinde Güzelbahçe Rotaract ve 
Agora Rotaract Kulüpleri ile birlik-
te gerçekleştirdi. Türk Edebiyatı’na 
damga vurmuş Necati Cumalı’nın 
“Anı ve Kültür Evi”ne ziyaret ile 
başlayan kültür turu, Uzbaş Çiftli-
ği’nde reçel tadımı ve üzüm bağla-
rına yürüyüş ile devam etmiş, Urla 
Şarapçılık’ta mahzen gezisi, şarap 
tadımı ve Ukulele dinletisi ile son 
bulmuştur.

Tarihten Günümüze Bağ 
Bozumu ve Önemi

Urla Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü, dönemin 
3. toplantısında üyeleri ile proje 
workshopu gerçekleştirdi.

Proje Workshop’u

Nilüfer Rotaract Kulübü
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İzmir Rotaract Kulübü Kulübü 754. 
Toplantısını Kaya Prestige Otel’de 
gerçekleştirdi. Toplantısında konuş-
macı konukları Serdar Göncüoğlu 
“Sahne Heyecanı ve Etkili Sunum 
Konuşmacılığı” ile ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi. Aynı zamanda Mısır 
Alexandria Marine Star Rotaract Ku-
lübü ile olan ortak projelerini de ger-
çekleştirerek, bağlılıklarını pekiştirdi.

İzmir Rotaract Kulübü üyelerinden Rtc.Murat 
Kocabay Amsterdam’daki Haarlemmermeer 
Rotaract Kulübü ile birlikte Amsterdam’da 
bir happy hour gerçekleştirdi. Bu keyifli bu-
luşmada kulüplerinden ve projelerinden ko-
nuşan üyeler aynı zamanda bayrak değişimi 
gerçekleştirdi.

Alexandria Marine Star 
Rotaract Kulübü 
& İzmir Rotaract Kulübü

Haarlemmermeer Rotaract Kulübü 
& İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü
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İzmir Rotaract Kulübü misafir üyesi Ege 
Atis, 20.07.2017 tarihinde  120 kişilik 
katılımla gerçekleştirilen ABD Spring-
field Rotary Kulübü’nün toplantısına ka-
tılıp İzmir Rotaract Kulübünü ve projele-
rini tanıttı.

ABD Springfield Rotary Kulübü 
Toplantısını Ziyaret 

İzmir Rotaract Kulübü
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Bağımsızlıklarına kavuşmalarının 70. yılını 
kutladıkları günde Pakistan’ı Efes Rotaract 
Kulübü de yalnız bırakmadı ve 3271. bölge 
kulübü olan Greenwich Creek Rotaract Ku-
lübü’nün tüm dünyadan derledikleri tebrik 
mesajları arasında Efes Rotaract Kulübü üye-
lerinin tüm insanlık için barış, Pakistan için 
de daha güzel yarınlar diledikleri mesajı da 
yerini aldı.

Efes Rotaract Kulübü misafir üyelerin-
den Buse Düşünceli, 31 Temmuz’da Bah-
rain Rotaract Kulübü’nün düzenlemiş ol-
duğu Amal Al - Saffar isimli konuşmacı 
konuğun Public Speaking Workshop’una 
katılım göstermiştir.

Pakistan Bağımsızlık Günü Kutlaması

Bahrain RAC Public Speaking 
Workshop Katılımı

Efes Rotaract Kulübü
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Delikliçınar Rotaract Kulübü’nün 
335. Toplantısındaki misafiri RI 
District 9010 Rotaract Club Of 
Esith üyesi Zaineb Hamdi idi. Za-
ineb, Türkiye’de Rotaract kulüp-
lerinin yaptığı projeler hakkında 
bilgi aldı ve yapılacak olan proje 
ve etkinliklerde görev almak iste-
diğini dile getirdi.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü 
Dönemin 2. Kardeş Kulüp Anlaş-
masını Rotaract Club Abidjan 
Lagunes ile imzaladı.

Fas’tan Bir Misafir

Kardeş Kulüp Anlaşması 

Delikliçınar Rotaract Kulübü

Güzelbahçe Rotaract Kulübü





Balıkess Rottact KulübüBalıkess Rottact Kulübü

Balıkess Rottact KulübüBalıkess Rottact Kulübü

Balıkess Rottact KulübüBalıkess Rottact Kulübü
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Çiğli Rottact KulübüÇiğli Rottact Kulübü

Denizli Rottact KulübüDenizli Rottact Kulübü

Dokuz Eylül Rottact KulübüDokuz Eylül Rottact Kulübü
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Ege Rottact KulübüEge Rottact Kulübü

Göztepe Rottact KulübüGöztepe Rottact Kulübü

Göztepe Rottact KulübüGöztepe Rottact Kulübü
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Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü

Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü

İnegöl Rottact Kulübüİnegöl Rottact Kulübü

37



İzmm Rottact Kulübüİzmm Rottact Kulübü

İzmm Rottact Kulübüİzmm Rottact Kulübü

Ktşıyaka Rottact KulübüKtşıyaka Rottact Kulübü
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Mavişehh Rottact KulübüMavişehh Rottact Kulübü

TThane Rottact KulübüTThane Rottact Kulübü



Mavişehh Rottact KulübüMavişehh Rottact Kulübü

TThane Rottact KulübüTThane Rottact Kulübü
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They see me Chill’n they hatin
BuBu yazın adıyla hiç de uymayacak kadar kıpır kıpır olan 
partisi, Alsancak ve Mavişehir Rotaract Kulüplerinin 
düzenlediği Chill-Out etkinliğinden ilginç karaler ob-
jektifimize takıldı. Bakan tüm kıskanç gözlere rağmen 
etkinliğin en ‘chill’ adamı başkan Murat Biçen oldu. 
Tabi Muhteşem Murat’ı gören geldi gören geldi. En son 
bir jakuziye 40 kişi sığmaya çalışınca tabi ki mekan gö-
revlilerinin isyanı görülmeye değer oldu...

Kulislercee
GeçtiğimizGeçtiğimiz ay açıklanan bölge takım üyeleri arasın-
da gözümüze çarpan bir detay var. Her takımda 
üyesi bulunun İzmir Rotarat Kulübü dikkatleri bir 
hayli üzerine çekti. Tabi kendilerini bu başarıların-
dan dolayı tebrik ederiz etmesine amaa bi düşün-
medik de değil nedir bu başarının sırrı. Tabi siz 
bizden duymuş olmayın ama İzmir Rotaract Kulübü 
geçmiş dönem başkanı Aydın Yapan’ın bu işte par-
mağı olduğu kulağıma geldi.. ;)

 Vee Asparagazz geri döndü.. 2440. bölgenin en gaz en asparagas haberleriyle 
bu dönem de karşınızdayız! Kim kiminle napmış en doğru kaynaktan 

öğrenenmenin tam yeri tam zamanı ;)
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Yağız Burak GÖKÇE
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü

Değerli Rotaractör Dostlarım;

Hayatımızda kariyer planlamamızın ba-
şında olan gençler olarak özgeçmişleri-
mizi dikkatli hazırlamalıyız. 

Eylül sayımızda insan kaynakları uz-
manlarının hangi noktalara dikkat çek-
tiği, hangi konulara dikkat etmemiz ge-
rektiği üzerine bir yazı hazırladık. 

Keyifli okumalar dilerim.



Özgeçmişimizi Hazırlarken

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İş hayatına adım atmaya hazırlanırken başlangıç noktamız özgeçmişimizi düzgün hazırlamak ol-
malıdır. İş bulmanı sağlayacağı için öncelikle hazırlamak için gerekli özeni ve zamanı göstermen 
gerekiyor. Hatta hazırlamadan önce ve hazırlama aşamasında üzerinde dikkatle düşünülmesi gere-
ken bir konu. Peki özgeçmişimizi hazırlarken nelere dikkat edilmeli? Hangi hatalardan kaçınılmalı? 
Doğru bir özgeçmiş nasıl hazırlanır?

Çok uzun olmamalı

 Verdiğin bilgi seni mülakata çağırmalarını sağlamalı, az, eksik veya fazla bilgi vermekten kaçınma-
lısın. Özellikle yeni mezunsanız özgeçmişiniz 1 sayfayı geçmemeli.

Sosyal medya fotoğrafların yerinde güzel

 Özgeçmişindeki fotoğrafının iş ilanlarına başvurabilecek ciddiyette olmasına özen göstermelisin.

E-posta adresin ciddi durmalı

E-posta adresine özen göster, isim soyadından oluşan ciddi, telefonda da kodlaması kolay bir 
e-posta adresi kullanmalısın.

Kişisel becerilerini ön plana çıkarmalısın!

Yeni mezunların sık karşılaştığı bir problem ilanlarda tecrübe istenmesi ve özgeçmişlerde tecrü-
be kısmının eksik kalması. Üniversitede üstlenilen görevler, üye olduğun kulüplerde yaptıklarını, 
sosyal sorumluluk çalışmalarını özgeçmişine aktararak bu alanlardaki başarılarını hem ön yazında 
hem de özgeçmişinde öne çıkartabilirsin.
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Özgeçmişimizi Hazırlarken

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İmla hatası yapmamaya özen göstermelisin

İşverenler, özgeçmişleri incelerken kişinin gösterdiği özene büyük önem veriyor. Özgeçmişini bi-
tirdikten sonra, yanlışları düzeltmek adına mutlaka kontrol edip başka birilerinin de okunmasını 
sağlamalısın.

İletişim bilgilerini eklemeyi unutmamalısın

Firmaların sana ulaşabilmesi için, gün içerisinde ulaşabilecekleri sana ait telefon numarası, e-pos-
ta adresi bilgilerini yazmayı ve değişiklik olduğunda güncellemeyi atlamamalısın.
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Özgeçmişimizi Hazırlarken

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Mezun olmadan özgeçmişini hazırla

Mezuniyetini beklemeden özgeçmişini oluşturarak mezun olmadan başvuru yapmaya başlamalı-
sın. Özgeçmişinde ve ön yazılarında mezun olacağın tarihi muhakkak belirtmelisin.

Sosyal medya profilin de değerlendiriliyor

Adaylar artık işverenler tarafından sosyal medyada da takip ediliyor, adayın sosyal medya profil 
ve paylaşımlarını da inceleyen işveren sayısı artıyor. Sosyal medyayı kariyerin için avantaja dönüş-
türebilir, katıldığın aktiviteler ve iş dünyasına yönelik ilgi alanlarınla zenginleştirebilirsin. Bunu 
yaparken yalan ve gereksiz içeriklerden uzak durmak önem taşıyor.
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Üniversitedeyken

Kariyerim için Ne Yapmalıyım?

Merak ettiğin mesleklerde staj yapmalısın

Kişisel gelişim eğitimlerine katılmalısın

Sivil toplum örgütlerinde aktif görev almalısın

Okul etkinliklerine katılan firmalarla tanışmalısın

Seminerlere katılmalısın

İlerlemek istediğin uzmanlık alanındaki yenilikleri takip etmelisin

Dünya gündeminden haberdar olmalısın
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PROJELERDEN VE DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN;

FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440

GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi


