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2020-2021 DÖNEMİ
ROTAVİzYON KOORDİNATÖRü 

ÖZENÇ AKOVA
E

D
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Ö
R

D
E

N Değerli Rotaractör Dostlarım,  
 

Rotavizyon dergisi Ekim sayısı ile karşınızdayız. cumhuriyetimizin 
kuruluşunu kutladığımız Ekim ayının harika geçmesi diliyorum. 
Bu sayının başlangıcında Hobi ve Meslek grupları başkanları 

tanıtarak , devamında sizlere bilim, sanat ve seyahat gibi 
çeşitli alanlardan içeriklerle zengin bir Rotavizyon hazırladık. 

Önümüzdeki sayıdan itibaren başlayacağımız 
‘Benim Kadrajım’ köşesini duyurduk. 

 
Her zaman olduğu gibi Ocakbaşı, Happy Hour ve 

Kulüplerimizden Haberlerin yer aldığı dergimizde Akademi 
koordinatörlüğü ile birlikte Ekim ayında gerçekleşecek eğitimleri 

tüm detayları ile sizlere aktarmaya çalıştık.  
 

Kültür Sanat ve Hobi Grupları Koordinatörlüğünün başlattığı 
‘Ayın En Kültürlü Rotaractörü’ olma fırsatını kaçırmak 

istemiyorsanız, Gianni Versace hakkındaki yazıyı okumalısınız.  
Rotavizyon’ un hazırlanmasında çok büyük katkıları olan 

takımıma tekrar teşekkür ediyorum.
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MESLEK GRUBU
BAŞKANLARI
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Hukuk Meslek Grubu
Bahadır Yazıcı

Bademli RAc

Eğitim Meslek Grubu
Gökçe Becerikli

Çekirge RAc

Mühendislik Meslek Grubu
Denizcan Gökalp

İzmir Ekonomi RAc

Bilişim Meslek Grubu
Tuğçe Yüksel
Tophane RAc
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Tıp Meslek Grubu
Gökhan Gölcük

Tophane RAc

Reklamcılık ve Pazarlama Meslek Grubu

zuhal Altınoluk
Çiğli RAc

İnşaat ve Yapı Meslek Grubu
Güzin Erdoğan

İzmir RAc

üretim ve Sanayi Meslek Grubu
Nilay Mutluyazar

Çekirge RAc
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 Start-Up Ve Girişimcilik
 Meslek Grubu

Alihan Nil
İzmir RAc

Ruh Sağlığı Çalışanları 
Meslek Grubu

Eda Keser Açıkbaş
Ege RAc
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HOBİ GRUBU
BAŞKANLARI
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RotaGurme Hobi Grubu
Aylin Denizci
Çekirge RAc

Potaract Hobi Grubu
Kerim Temiz

Nilüfer RAc

RotaDoğa Hobi Grubu
Gökay Hiçdurmaz

Çekirge RAc

RotaKayak Hobi Grubu
Alperen ceylan

Nilüfer RAc
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RotaArt Hobi Grubu
Seray Göçer

Nilüfer RAc

RotaBook Hobi Grubu
Duha Dursunoğlu

Osmangazi RAc
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Kendin Yap Hobi Grubu
Melek Melis Köroğlu

Alsancak RAc

RotaDoğa Hobi Grubu
İlyas Okur

İzmir Ekonomi RAc

RotaGurme Hobi Grubu
Berke Ergüven

Ege RAc

Potaract Hobi Grubu
Kortan Arıgümüş

Karşıyaka RAc
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RotaMüzik Hobi Grubu
ceren Gündüz

Güzelyalı RAc

RotaArt Hobi Grubu
Ecem Öztürk
Balçova RAc

RotaBook Hobi Grubu
Sine Özalp

Alsancak RAc

Rotafutbol Hobi Grubu
Onur Eper

İzmir Ekonomi RAc
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RotaVoley Hobi Grubu
zeynep Özgüven

İzmir RAc

Denizcilik Hobi Grubu
Yılmaz Atay
Güzelyalı RAc

RotaMovie Hobi Grubu
Merve Tufan

Konak RAc

RotaKart Hobi Grubu
Batuhan Ergün
Güzelbahçe RAc
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fotoğrafçılık Hobi Grubu
Süleyman Gülen

Magnesia RAc

Speaking club Hobi Grubu
İlayda Erginöz
Güzelbahçe RAc

RotaPlay Hobi Grubu
Ozan Artagan

Urla RAc
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Gözde Kaya
Rotavizyon Takımı

ÇOCUK FELCİ VE ROTARy
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ÇOCUK FELCI;

Çoğu bunu çocuk felci olarak bilir. Virüs kişiden kişiye, tipik 
olarak kirli su yoluyla yayılır. Sinir sistemine saldırabilir ve 

bazı durumlarda felce neden olabilir. Tedavisi olmamasına 
rağmen, güvenli ve etkili bir aşı var - Rotary ve ortaklarımızın 
dünya çapında 2,5 milyardan fazla çocuğu aşılamak için 

kullandıkları bir aşı.

Çocuk felci esas olarak 5 yaşın altındaki 
çocukları etkiler.

Sadece iki ülke endemik kalmaya 
devam ediyor.

Çocuk felcini sonsuza kadar bitirene 
kadar, her çocuk risk altında.

1988’den beri vakaları %99,9 azalttık.

Tedavisi yoktur, ancak çocuk felci aşı ile 
önlenebilir.

Ç
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1894
Amerika Birleşik Devletleri’nde belgelenmiş 
ilk büyük çocuk felci salgını Vermont’ta 
meydana geldi; 18 ölüm ve 132 kalıcı felç 
vakası rapor edildi.

1929
Philip Drinker ve Harvard üniversitesi’nden 
Louis Agassiz Shaw Jr., felçli çocuk felcinden 
muzdarip hastalar için suni bir solunum cihazı 
icat etti - demir akciğer.

1979
Rotary International, filipinler’de 6 milyon 
çocuğu aşılamak için çok yıllı bir projeyle 
çocuk felci ile mücadelesine başladı.

1905
İsveçli doktor Ivar Wickman, çocuk felcinin 

kişiden kişiye bulaşabilen bulaşıcı bir hastalık 
olduğunu öne sürüyor ve ayrıca hiçbir belirti 

göstermeyen insanlarda çocuk felcinin de 
olabileceğini kabul ediyor.

1955
Dr. Jonas Salk tarafından geliştirilen bir aşının 

“güvenli ve etkili” olduğu ilan edildi.
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1994
Uluslararası Poliomiyelit Eradikasyon 
Sertifikasyon Komisyonu, çocuk felcinin 
Amerika kıtasından kaldırıldığını duyurdu.

2000
550 milyon çocuk - dünya nüfusunun 
neredeyse %10’u - ağızdan çocuk felci aşısı 
alıyor. Avustralya’dan Çin’e kadar uzanan 
Batı Pasifik bölgesi, çocuk felcinden arınmış 
ilan edildi.

1995
Sağlık çalışanları ve gönüllüler, 1 haftada 165 

milyon çocuğu Çin ve Hindistan’da aşıladı. 
Rotary, çocuk felcinden arınmış ülkelerdeki 
Rotary üyelerinin çocuk felcinden etkilenen 

ülkelerdeki diğer üyelere çocuk felcini ortadan 
kaldırma faaliyetleri için destek sağlamalarına 
olanak tanıyan PolioPlus Ortakları programını 

başlatır.

2014
Hindistan, vahşi poliovirüsün neden olduğu 

yeni bir vaka olmadan 3 tam yıl geçiriyor 
ve Dünya Sağlık Örgütü, Güneydoğu Asya 

bölgesinde çocuk felci olmadığını onaylıyor. 
Çocuk felci vakaları 1988’den beri %99’un 

üzerinde azaldı.
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çapında her yıl 200.000 kadar yeni vaka ortaya çıkabilir. 
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, sadece iki ülke vahşi virüsün 

neden olduğu çocuk felci vakaları bildirdi, ancak her çocuğu 
aşılayana kadar hiçbir çocuk güvenli olamaz.
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Ayça Türkmen
Agora Rotaract Kulübü

RENKLERİN EFENDİSİ: HENRI MATISSE
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sanatçılarından biri olarak kabul 
edilen Henri Matisse 1869 yılında 
doğmuştur. Varlıklı bir ailenin 
çocuğudur ve Paris’te hukuk 
eğitimi almıştır. Yirmili yaşlarının 
başında, hastalandığı bir dönem, 
annesinin vakit geçirmesine 
yardımcı olmak amacıyla aldığı 
resim malzemeleri ile edindiği 
sanat hobisi zamanla tutkuya 
dönüşmüştür. 21 yaşında iken 
hayatına sanatçı olarak devam 
etmeye karar başlarında 
geleneksel eserler ortaya koymuş 
ve ardından dışavurumculuk 
akımına yönelmişse de, 
zaman içinde kendi geliştirdiği 
fovizm akımını benimsemiştir. 
Çalışmaları ilk kez 1895 yılında 
sergilenmiştir. İlk başlarda 
eserlerinde geleneksel üslubu 
kullanan Matisse, renkleri ustalıkla 
kullanışı ile çağdaşlarından farkını 
ortaya koymuştur. Örnek aldığı 
geleneksel ustaların etkisinden 
kısa sürede sıyrılan Matisse, 
çağdaş sanatın izlenimcilik gibi 
farklı akımlarını deneyimlemiştir. 
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 1905 yılında Paris Sonbahar Salonu’nunda birkaç sanatçıyla 
birlikte katıldığı sergide eserleri halkın tutucu tepkisine maruz 
kaldıysa da, dönemin avangart sanatına ilgi duyanların hoşuna 
gitti. Sonbahar Salonunda gerçekleşen bu sergi, modern resime 
katkı sağlamış olmasının yanı sıra “fovizm” teriminin ortaya çıktığı 
yer olmuştur. Akım adını sergideki ünlü eleştirmen Louis Vauxcelles 
tarafından sanatçılara  “Les fauves” (vahşi hayvanlar) şeklinde 
hitap etmesinden almaktadır. Bu akımda renkler; doğrudan 
kullanılmaktadır, resmin temel unsurudur ve bu akımda görsellik ön 
plandadır. 

  Matisse’in eserlerinde duygular ve yaşama sevinci ön 
plandadır, bulunduğu coğrafya ve iklim eserlerindeki renklerin 
canlılığı üzerinde etkili olmuştur. Tablolarında renklerin bir araya 
gelerek oluşturduğu derinlik gözlemlenmektedir. Aldığı tüm 
eleştirilere rağmen sanatsal tercihlerinden vazgeçmemiştir. Sanat 
hayatı boyunca heykel, sahne tasarımı ve kostüm tasarımı gibi 
çeşitli alanlarda çalışmalar ortaya koymuştur. Şapkalı Kadın, Yeşil 
Çizgi, Yaşama Sevinci, Kırmızı Oda, Müzik tabloları sanatçının en 
bilinen eserlerinden yalnızca birkaçıdır. Yaşamının son yıllarında 
hastalığı dolayısıyla yatağa bağımlı gelmiş olmasına rağmen 
üretken olmaya devam etmiştir. Bu süreçte “Jazz” isimli bir 
sanat kitabı derlemiştir. Bu dönemde hayata geçirdiği kolaj 
çalışmalarından “Mavi Nü” eseri oldukça popüler olmuştur. 
Sanatçının son çalışmalarından biri Rosai Şapeli için tasarladığı 
vitraylardır ve sanatçının dehasının bir kanıtı olarak tanımlanmıştır. 
1954 yılında hayata gözlerini yummuştur. 
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 Ölümünden bir yıl önce tamamlamış olduğu “Le Bateau” 
1961 yılında New York Modern Sanatlar Müzesi’nde “Henri 
Matisse’in Son Eserleri” adlı sergide yaşanan bir olayla gündeme 
gelmiştir. Sanatçının eserlerinin yoğun ilgi gördüğü sergide 
söz konusu eser ters asılmıştır. 47 gün boyunca hata kimse 
tarafından fark edilmemiş yüz bini aşkın ziyaretçi eseri ziyaret 
etmiştir. Yapılan bu hata borsacı Genevieve Habert isimli bir 
müze ziyaretçisi anlaşılmıştır. Genevieve Habert tarafından olay 
New York Times’a bildirilmiş ve tablonun düzeltilmesi sağlanmıştır. 
Eser günümüzde halen aynı yerde sergilenmektedir ve yaşanan 
olay sanatseverlerin esere olan ilgisini arttırmıştır. 2015 yılında ise 
Osmanlı hanedanı üyesi, Osmanlı padişahı Abdülaziz’in torunu 
Nermin Sultan’ı fransa’da Nice kentinde geçirdiği gençlik 
yıllarında resmettiği ünlü eseri “Siyah Koltuktaki cariye” 57.8 
milyon TL’ye satılmıştır. Matisse, günümüzde 20.yüzyılın en önemli 
ressamlarından biri olarak anılmaktadır.

“What I dream of is an art of balance, of purity and serenity 
devoid of troubling or depressing subject matter - a soothing, 

calming influence on the mind, rather like a good armchair which 
provides relaxation from physical fatigue. ”

-Henri Matisse

Mavi Nü’1952 La Bateau’1953
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Musa Oskay
Bornova Rotaract Kulübü

OTOSTOPLA 6 DURAK
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 Herkese yeniden merhaba, Otostop ile seyahat 
hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Şoförümüz Yasin 
ile İzmir’den Muğla’ya doğru yola çıkmıştık. Yolumuz çok uzun 
değildi ama 2-3 saat birlikte seyahat edecektik. 
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 Sessiz ve çekingen geçen ilk yarım saat sonrası yavaş 
yavaş sohbet etmeye başlamıştık. İlk olarak şoförümüz ‘ 
Nasılsınız, ne işle uğraşıyorsunuz ?’ diye sorarak konuşmayı 
başlatmıştı sonra konu konuyu açtı. Sohbet etmeye başlayınca 
yolculuk keyifli hala gelmişti. Yasin, 30 yaşında gezgin bir 
muhasebeciydi. Aynı yerden birlikte arabaya bindiğimiz Melo 
ve Ayça, Ankara’dan yola çıkmış, otostop sever teyze ve 
yeğeniydi. Melo emekli memur, Ayça ise ekonomi bölümü son 
sınıf öğrenciydi. 3 saatlik yolculuk sonucunda Muğla merkeze 
gelmiştik. 
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 Şansıma tek başına başladığım yolculuğum bir anda 
3 kişi olmuştu çünkü Melo ve Ayça beraber seyahat etmeyi 
teklif etmişlerdi. Muğla’ya vardığımızda hepimiz çok acıkmıştık. 
Sakin Muğla sokaklarından birinde küçük bir esnaf lokantasında 
karnımızı doyurduk. Lokantanın sahibi teyze çantalarla 
bizi görünce daha çok ilgilendi. Otostopla gezdiğimizi 
söylediğimizde şivesiyle ‘Aklınızı mı kaçırdınız! ‘ dedi. Yaklaşık 
3 saat boyunca çaylar sohbetler derken zamanın su gibi 
geçtiğini anlamamıştık, akşam olmuştu. Misafirperver teyze 
o gece bizi ağırlamak istedi fakat bizim planımız Akyaya’ ya 
gitmekti. Tüm ısrarlar üzerine lokantadan ayrılıp yola çıktık 30 
dakika yürüdükten sonra Marmaris anayoluna vardık. Şu an tek 
ihtiyacımız olan şey bizi Akyaka yakınına götürecek bir araba 
bulmaktı. Uzun bir bekleyişin ardından bir araç yanımızda durdu 
ve Akyaya’ya nasıl gidebilirim diye sordu. 
Devamı gelecek ay …
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Seda Kamburoğlu
Ege Rotaract Kulübü

NETFLIx yAPIMLARINDA BİR DİSTOPyA 
OLARAK TRANSHüMANİZM 
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 Son dönemde özellikle de 
pandemi döneminde daha da 
fazla vakit ayırdığımız ve sinema 
salonlarının yerini alan Netflix 
içeriklerindeki transhümanizm teması 
üzerinde duracağım. Peki nedir bu 
transhümanizm? Kısaca açıklamak 
gerekirse Bilim kurgu filmlerinin sıkça 
yer alan distopik bir evren olarak 
gördüğümüz insan sonrası dönem 
gelecek tasvirlerinde siborglaşmanın 
artık insanın bedeni olması durumu 
transhümanizmin ilk aşaması olarak 
değerlendirilebilir. Ancak transhümanizm 
ve insan sonrası dönem (post-
hümanizm) çok daha geniş bir felsefeye 
dayanmaktadır. Nietzsche’nin “üst 
insan” kavramı ya da Harari’ nin dünya 
çapında ses getiren kitapları; Homo 
Sapiens ve Homo Deus’ta da bahsettiği 
yeni dünya düzeni, sınıfsal çatışmalar 
konusu transhümanizmi açıklarken 
kullanılan düşüncelerden bazılarıdır. 
İnsanoğlu birçok konuda muktedir 
olsa da hastalanan, üzülen, yaşam 
performansı bedensel özelliklerine 
bağlı bir varlıktır. Her şeyden önemlisi 
de ölümlü bir varlıktır. Oysa makinelerle 
geliştirilmiş bir insanlık modeli bütün bu 
yanılmaları, aksaklıkları ve yok olmayı 
ortadan kaldıracaktır. 
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 Netflix yapımlarından I Am Mother,  Altered carbon ve Love, Death 
& Robots’u izleyenler için transhümanizm konusu çok da uzak değil. 
İzlediğimiz bu yapımlarda dünyanın yok oluşuna, ölümlülüğe, insanlığın 
eksikliğine karşı geliştirilen makineler vardır. Ancak bu yeni düzen tam 
olarak insanlığın karşılığı değildir. Çünkü insan her ne kadar eksiklikleri 
olsa da duygularıyla var olan bir varlıktır. Oysa transhümanizmi içeren 
insanlık modeli sonsuzlukta hedefe odaklanmış ve duygularından 
arınmıştır. Bu konu bir kenara bildiğimiz klasik bilimkurgularda yer alan 
dünyayı ele geçiren robot istilası gibi bir durum da yoktur. Çünkü 
insanlık kendi ürettiği bu makinelere kendi isteğiyle teslim olmuş hatta 
makineye evrimleşmiştir. Örneğin I Am Mother filminde makine robot 
tarafından büyütülen kız çocuğu hem insanlardan tiksinmekte hem 
de insan olmaktan gelen merakını yenememektedir. Ancak zaten 
doğal şartlarla doğumu gerçekleşmeyen bir varlık olarak anne olarak 
gördüğü robotu alt edip tüm sistemin başına geçmektedir. Sistemin 
başına geçmesi gereken bir insan mı, yoksa robot mu? Akla gelen bu 
soru olsa da asıl düşünlmesi gereken bu insanın ne kadar insan özelliği 
taşıdığıdır.



31

N
ET

FL
Ix

 y
A

PI
M

LA
RI

N
DA

 B
İR

 D
İS

TO
Py

A
 

O
LA

RA
K 

TR
A

N
SH

üM
A

N
İZ

M
 

 Bu konulara olan ilginin artmasında elbette covid-19 pandemisi 
etkili olmaktadır. Pandemi döneminde bu içeriklere daha fazla dikkat 
edilmesinin nedeni dijital dönüşümün bir anda gerçekleşmesinden 
kaynaklanan katastrofizmdir. Yeniden teknoloji felaketçiliği gündeme 
gelse de dönüşüm kaçınılmaz bir hızla ilerlemektedir. Online 
eğitimler,toplantılar,gerekli olan işleri yürütmek için insan faktörünün 
azaltılma çabaları transhümanizmli gelecek modellerini beklenenden 
daha hızlı bir şekilde hayatımıza yerleştirmektedir. İnsan zihninin 
sonsuza kadar devam etmesi fikri elbette cazip gelmektedir. Ancak 
bu herkes için geçerli olmayacağı gerçeği de önümüzde duruyor. İşin 
distopik olan kısmı da zaten burada başlıoyr diyebiliriz. Doğal seçilim 
de denebilecek bu durum fiziksel üstünlükten ziyade bilimsel ve zihinsel 
etkinliklere yatkınlıkla mümkün olacak gibi görünüyor. Pandemi 
döneminde ayakta kalan firmalara veya işinden olmayan insanlara 
baktığımızda dijital dönüşüme ayak uydurabilenler olduğu açıkça 
ortadadır. Bu durumdan yola çıkarak Netflix içeriklerinin tartışmalı ve 
uzak konularının bu kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girmesi aslında 
bir komplo teorisi olarak görülmemelidir. Hızlı gelişen teknolojiler dijital 
dönüşüm ve yeni bir insanlık modeli olaylara yalın bir gözle bakıldığında 
öngörülebilir şeylerdir. Bundan 50 yıl önce mümkün gözükmeyen 
gelişmeler, 90’lı yıllardan itibaren çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. O 
günden bu güne insanların teknoloji katastrofizmi bir yandan devam 
ederken ölüm korkusunun getirdiği dünyadan silinip yok olma korkusu 
aslında teknolojiye daha fazla sarılmalarına sebep olmaktadır. 
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 Sonuç olarak transhümanizm teması Netflix yapımlarının 
bilim kurgu içerikleriyle birlikte hızlı bir şekilde hayatımıza girmiştir. 
Love,Death&Robots dizisinde “bu ölüm korkusu benim avantajım. 
Hissediyor musun?” sorusunu soruyordu. Bölümün son sahnesinde 
geçen bu sorunun izleyicilere yöneltildiğini söyleyenebilir. Sorunun 
vermek istediği mesaj ölümden korkmanın verdiği his değil ölüm 
korkusuna karşı kendimizi nasıl geliştirdiğimizi düşündürmekti. Çünkü 
ölüm korkusuyla kendini geliştiren zihin ölümlü bedenden sıyrılıp bunu 
avantaja çevirmişti. Bu durumda biz ölüm korkusunu hissediyor muyuz?
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Esra Özcan
Karşıyaka Rotaract Kulübü

RAKAMLARIN DİLİ
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 Peki sayıları göstermek, ifade etmek için kullandığımız sembol 
ve harfler yani hayatımızın her noktasında karşımıza çıkan rakamlar 
ne zaman ortaya çıkmıştı ya da neden ve nasıl mı bulundu demeliyiz?

 İlkçağ insanı ihtiyaçlarını kaydedip saklamak, avladıkları 
hayvanların veya sürüsündeki koyunların sayılarını belirlemek için 
rakam ve sayıları kullanmak ihtiyaç duymuş ve yaşadıkları mağara 
duvarlarına çizikler çizmişler, ağaç dalına çentikler yapmışlardır ,ipe 
düğüm atmışlar veya çakıl taşlarını kullanmışlardır.

 Aslında sayılar, insanlığın tarihi kadar eskidir. Sözlü saymanın ne 
zaman başladığını bilmemekle beraber en eski sayma sistemlerinden 
birinin ,tarihi M.Ö. 3300 yılına kadar giden Eski Mısırlıların kullandıkları 
resim yazısına (hiyeroglif) ait olduğu düşünülmektedir.Eski Mısır’da 
rakam ve sayılar bazı sembollerin (şekillerin) yan yana gelmesiyle 
ortaya çıkıyordu ve rakamlar sağdan sola doğru yazılıyordu.
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 Dünyada neredeyse tüm ülkeler , günlük yaşamda ,kurumlarda, 
şirketlerde konuşulan dil farketmeksizin verileri kaydetmek, işlemek ve 
verilerin etkin bir şekilde depolanması için matematiksel yazıyı yani 
rakamları kullanırlar. Aslında kısmi bir sistem olarak kalmış gibi gözükse 
de dünyanın en baskın dilidir rakamlar.
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Romalılar
 Roma rakamları veya 
Romen rakamları olarak 
bildiğimiz sembollerin bir el ve 
elin parmaklarından esinlenerek 
ortaya konduğunu belirtir. Bu 
sistemde her parmak “I” olarak 
nitelendirilmiş ve el ise yani beş 
“V” olarak nitelendirilmişti. 10 sayısı 
ise ters ve bir düz “V” nin birleşimi 
olan “x” harfi ile nitelendirilmiştir. 
Roma rakamları basitçe 7 farklı 
harften oluşurlar ve bu 7 farklı harfi 
kullanarak 4983 sayısına kadar 
olan sayıları yazabiliriz. Bu sayılar 
1=I, 5=V, 10=x, 50=L, 100=c, 500=D, 
1000=M harfleriyle eşleştirilerek sayı 
sisteminin temellerini kurar.
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 Roma sayma düzeni, sadece 
toplama ve çıkarma işlemine 

dayanmaktadır. Sıfır ve basamak sistemi 
(kavramı) yoktur. Roma rakamlarının 

aritmetik sistem için kullanışlı olmadığına 
örnek olarak şu anekdot verilebilir:

 Roma’da forum Meydanı’ndaki 
süslü hitabet kürsüsünün “columna 

Restrata” sütünunda 2.200.000 sayısını 
belirtmek için yirmi iki adet “yüz bin” i 

gösteren sembol (sayı işareti) oyulmuştur.
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Mayalar ve Sayılar
 20’lik sayma sistemi kullanan Mayalar Sayılarını farklı olarak 
aşağıdan yukarı doğru yazıyormuş. En alt satır 1’lerdi; onun üstünde 
20’ler ve daha üstte de 400’ler yer alırdı. Mayalar sayıları üç simgeyle 
gösteriyorlardı. 1 için nokta, 5 için çizgi kullanıyorlardı. Eski Dünya 
halklarından yalıtılmış olarak yaşayan Mayalar sıfırı bulmuştu ve onu 
da elipsle gösteriyorlardı.
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Hintliler ve Sayılar

  Bugün kullandığımız onluk sayı sistemi ve basamak değeri 
tarihte ilk defa Hintliler tarafından geliştirilmiştir.
Hindistan’da MS 7. yüzyılda keşfedilen sıfır, önceleri noktayla 
gösterilmiştir .zamanla noktanın yerini çember almıştır. Arap 
matematikçiler de bu sistemi benimsemiş ve matematiğe büyük 
katkılarda bulunmuşlardır. Araplar Hindistan’ı işgal edip bu sistemle 
karşılaştığı zaman kullanışlılığını anlamış daha da geliştirerek Avrupa 
‘ya ve Ortadoğu’ya yaymıştır.
1200 yılı dolaylarında cezayir’de Arap matematiğiyle tanışan 
ünlü İtalyan matematikçi fibonacci sıfırı Avrupa’ya tanıtmıştır 
öğrendiklerini Abaküs Kitabı adlı eserinde topladı ve Avrupa’da 
yayımladı .Sıfırlı onluk sayma sistemi yüzlerce yıl içinde bütün 
dünyaya yayılmıştır.

 zamanla Arap rakamlarına toplama ,çıkarma ,çarpma gibi 
pek çok başka işaret de eklenince modern matematik dilinin temeli 
oluşmuştur.
İşte bu upuzun tarihsel sürecin sonunda günümüzde matematiksel 
yazıya dökebildiğimiz her şey hızlı ve etkin bir şekilde 
depolanabilir,yayılabilir ve işlenebilir hale gelmiştir. Günümüzde 
mühendislik ve fizik alanlarında normal iletişim dili yerini matematiksel 
yazıya bırakmıştır .
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 Hatta Bilgisayar tabanlı ikili yazı yani 0 ve 1 işaretlerinden 
oluşan yazı sistemi de matematiksel yazının devrim niteliğinde 
olaylara imza attığının ve rakamların dilinin küçümsenmeyecek 
derecede önemini bize kanıtlamıştır.
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zuhal Altınoluk  
Çiğli Rotaract Kulübü

İSTEDİĞİMİZ İŞİ NASIL BULURUZ?
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Z?  Öncelikle üniversite mezunu olmamızın iş bulma garantimizin 
olacağı düşüncesinden  sıyrılmamız gerekiyor. zira kabaca bir 
hesaplama ile Türkiye’de 209 üniversite var. Bir bölümde 40 kişi olsa 
toplam her yıl  aynı bölümden 8360 kişi mezun oluyor. Bu rakam bir sene 
sonra ikiye bir sene sonra 3e katlanıyor ve bu böyle artarak devam  
ediyor. 3 sene sonra 25080 kişi iş aramaya kalksa 3 kişi aynı şirkette işe 
başlayacak olsa şehir başına bu bölümdeki kişiye  ihtiyacı olan 104 
şirket yapar. En olumlu ihtimalle hepsi çalışmaya başlasa bile seneye 
8360 kişi zaten yerleri dolmuş olan  pozisyonlara başvuru yapmaya 
çalışıyorlar. Peki sizce tüm mezunlar çalışıyor olsa hiç bir firmanın iş ilanı 
vermiyor olması  gerekmez miydi? Bu etap görev tanımlarının hakkını 
verecek mezunların olmadığını gösteriyor. Peki neden mezunlar iş  
bulamıyor ve işverenler neden çalışan bulamıyor? Neredeyse tüm 
mezunlardan aynı cevabı duyuyoruz: ‘’İşverenler deneyimli  arıyor, bizi 
işe almazlarsa nasıl deneyim kazanacağız?’’

NEED
A JOB!
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Z?  Deneyimli olmak için ilk şart; üniversitede seçtiğimiz bölümü 
okurken   muhakkak bölümümüzle alakalı bir firmaya gidip 
maaşın ne kadar olduğunu önemsemeden işi öğrenmek için deneyim  
kazanmak istediğimizi söylemeliyiz ve her şeyi gözlemleyip, iş disiplinini, 
iş ahlakını, hiyerarşiyi, işyerindeki iletişimi görmek  için çalışmalıyız. 
Böylelikle üniversiteden mezun olunca deneyimsiz kategorisine 
girmemiş olup işverenlerin gözünde 1-0  önde olmuş oluruz. Çünkü 
stajların deneyim kazanmaya yetmediğini tüm işverenler bilir. 

 Deneyimli olmak için ikinci şart;  üniversitede derslere odaklanıp 
okulu uzatmadan bitirmek istiyorsak bitirdikten sonra istediğimiz 
pozisyona maaşın ne kadar  olduğunu önemsemeden işi öğrenmek, 
deneyim kazanmak için başvurmak. İstediğimiz hedefe ulaşmak için 
kısa vadeli değil  uzun vadeli planlar yapmalıyız. Belki 5-6 ay istediğimiz 
maaşı alamayabiliriz ama firmaya kattığımız değer görüldükten sonra  
istediğimiz maaşı talep etme şansını elde edebiliriz. Eğer sabırsız 
davranıp deneyimsiz bir şekilde istediğimiz maaşı veren bir  yeri ararken 
hem başvurduğumuz firmalardan ikinci bir şansı kaybetmiş oluruz hem 
de deneyimsiz bir şekilde 6 aydan da  daha uzun süre kendimizi iş 
arıyorken bulabiliriz. Maalesef ülkemizde eğitim sistemi dolayısıyla 
dersler güncel içerikler  barındırmayıp ve uygulamadan yoksun olup 
en az 5-6 sene geriden geldiği için üniversite bitince öğrenci piyasa ile 
ilgili  hiçbir bilgi sahibi olmadan sudan çıkmış balık gibi mezun oluyor. 
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 üniversitede gençliğimize kapılarak belki de üniversite hayatının 
tadını çıkarıyoruz, üniversite mezunu oluşumuza güvenip binlerce 
rakibimizin olduğunu unutuyoruz. Bu rakiplerimizin önüne geçmek ve işi 
elde etmek için çabalamak ve sürekli kendimizi alanımızda geliştirmek 
yerine istediğimiz maaşı vermiyorlar diye başka başka geçici işlerde 
çalışıp kendimizi köreltiyor ve alanımızda deneyimsiz olmaya devam 
ediyoruz. Keşke böyle olmasaydı ama maalesef böyle. Evet eğitim 
kötü ama biz kurban olmak zorunda değiliz. Şikayet etmek yerine 
‘’Nasıl yapabilirim, nasıl daha iyi olabilirim?’’ sorularına cevap arayıp 
sürekli hareket halinde olmalıyız.
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Ersel Kaya
Agora Rotaract Kulübü

yALNIZLIK VE İLİŞKİLER üZERİNE BİR FİLM:
BEGINNERS (2010)
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  İçerisinde birçok ilişki biçimini irdeleyen bağımsız yapım 
Beginners, Mike Mills’in ikinci uzun metraj filmi. Yönetmen bu filminde 
kendi başından geçen bir olayı sinema süzgecinden geçirip izleyiciye 
sunmuş. zira Mike Mills de babasının eşcinsel olduğunu çok sonradan 
öğrenmiş. film temelde eşcinsellik ve aşk gibi konuları işlese de modern 
dünyada bireyin yalnızlığı, baba oğul ilişkisi ve güven problemi gibi 
birçok güncel konuya el atıyor. filmde Hall, eşi kanserden ölünce 
istediği hayatı yaşamaya karar verir, oğluna ve sevdiklerine bu durumu 
açar ve hayatına  bir eşcinsel olarak devam eder. Bu karardan sonra 
Hall’ın giyim tarzında, müzik zevkinde ve arkadaş çevresinde ciddi bir 
değişim olduğuna şahit oluruz.

 Baba oğul ilişkisi bağlamında Hall ve Oliver birbirinden çok zıt 
karakterlerdir. Hall’ı hiçbir kötü durumda pes etmeyen, daha açık 
bir kişilik olarak görürüz lakin Oliver, babasının aksine, pek de cesur 
olmayan daha kendi içine kapanık bir karakterdir. Ne istediğini bilir ve 
bu uğurda bedel ödemekten çekinmez. Bunu filmin şu repliğiyle daha 
iyi anlatabiliriz sanırım:
 – Diyelim ki, çocukluğundan beri hep bir aslanın olmasının 
hayalini kuruyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun ama aslan bir türlü 
gelmiyor. Onun yerine bir zürafa geliyor. Yalnız mı kalmayı tercih 
edersin yoksa zürafayı mı seçersin?
 – Aslanı beklerdim.
 – İşte bu yüzden senin için endişeleniyorum…yA
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  Hall eşcinsel olduğu için kendini o eve ait hissetmiyor bu 
nedenle vaktinin çoğunu çalıştığı müzede geçiriyor. Oliver bu durumu 
babasının annesini sevmediğine yoruyor ve annesini üzgün gördükçe 
ilişki kavramı kendisi için içinden çıkılamaz ciddi bir durum haline geliyor. 
Her ilişkisinde kendi anne babası gibi olmaktan korkuyor hatta filmin 
bir sahnesinde aşık olduğu Anna’ya, yürütebileceğime inanmıyorum 
sonra da yürümemesi için elimden geleni yapıyorum, diyor. Hall’ın 
ailesine karşı ilgisizliği anne oğul arasında güçlü bir bağın oluşmasına 
neden oluyor. Oliver’ın kafasındaki kadın figürü  annesinden çokça izler 
taşıyor. Hatta Anna ile tanıştıklarında, annesiyle oynadığı ‘sen işaret et 
ben süreyim’ oyununu oynuyorlar. Anna bir süre sonra Georgia oluyor 
Oliver ın gözünde ve onu babası gibi üzmekten delice korkuyor. Bunun 
için geri adım atmaktan bile çekinmiyor. Bir konuşmalarında neden 
bir partner bulmadığını sorduğunda Oliver Hall’a “Sen ve annem 
gibi olmak istemiyorum.” diyor. Bu sahnede Oliver’ın kendini neden 
bu kadar kapattığına ve ilişki kurmaktan neden bu kadar korktuğuna 
tanık oluyoruz.Hal’ın aidiyet kavramı üzerine çokça değinmiş film.
Bir eşcinsel gibi yaşayamazken eve uğramayan kendini o eve ait 
hissetmeyen Hall’ ın eşcinsel gibi yaşamaya başladıktan sonra evde 
partiler verdiğini görüyoruz.
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 Oliver ve Anna filmde bizi basmakalıp aşk hikayelerinden farklı 
bir evrene sürüklüyor. Aşk sevdiğine bezdiresiye sorular sormaktır diyor 
ya Sokrates. Anna ve Oliver da tanıştıklarından itibaren durmadan 
sorular soruyorlar birbirlerine. Tanımaya, güvenmeye çalışıyorlar. Aşk 
bir boşlukta var olur. O boşluğu bulamadıkça büyüyemez ve kendini 
tekrarlar. Bize aşk hakkında ne anlatılırsa anlatılsın biz yaşadığımız 
her aşkta o hikâyeyi en baştan yazarız. O boşluğu yeniden kurar ve 
boşluğun büyümesini sağlarız. Anna ve Oliver da film boyunca o 
boşluğu yakalamaya çalışırlar. Bu boşluk bazen daralır bazen genişler. 
Biz filmin sonunda da daralacak mı genişleyecek mi bilemeyiz. Bu 
arada bu yazıyı yazarken bilgisayarımda bir problem çıktı ve ilk 
yazdığım taslak, bilgisayarı kapatınca kaydetmeme rağmen silindi. 
film için ayırdığım fotoğraflar, bilgiler hepsi kayboldu. Daha sonraki 
günler yazıyı tekrar yazmak istemedim bitiremeyeceğimi düşündüğüm 
için. Sonuçta bitiremeyince yazı tekrar silinecekti. Anna ve Oliver da 
film boyunca buna benzer bir korku içindeydiler. Sürdüremeyeceklerini 
düşünüyorlardı ikisi de. Hatta Anna bu nedenle sabit bir yerde 
yaşamayı tercih etmiyor, sürekli şehir değiştiriyordu. fakat Oliver 
ile ayrıldıktan sonra New York’a gideceğini söyleyip Los Angeles’ta 
kalması Oliver’ın Anna’da bazı şeyleri değiştirdiğini gösteriyor. film 
boyunca iki karakterin birbirlerinin bakış açılarını ne denli değiştirdiğine 
tanık oluyoruz.yA
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        filmde kurgusal açıdan aşk ve ölümün birbirine paralel seyretmesi 
de dikkat çekici. zira Anna ve Oliver’ın aşkı başlarken Hall’ın yaşam 
sürecinde sona yaklaşılmaktadır. Yönetmenin, anlam derinliğini 
belirginleştirmek amacıyla yaptığı zamansal sıçramalar anlatımı daha 
etkileyici kılmış. Sinematografik açıdan da özellikle sekans geçişleriyle 
bize güzel bir seyir sunmuş Beginners. Oliver’ın ruh haliyle paralel 
seyreden çizimleri izleyiciye estetik bir anlatım sunmuş.Duygu geçişleri 
görsel temalarla desteklenirken arkada çalan Bach suitleri yoğunluğu 
daha da etkin kılmış.Tanıştıktan sonra numaralarını alsalar da iletişime 
geçmeyip yine otelde buluşmak için sözleşmeleri, Richard Linklater’ın 
Before üçlemesini hatırlattı bana. Hall’ın eşcinsel olduğunu gizlemek 
için Georgia ile evlenmesi ve Oliver’a, yanlış anlaşılmasın diye yakın 
davranmamasına içtenlikle üzüldüm. Ewan Mcgregor ve Mélanie 
Laurent kaliteli oyunculuklarıyla göz doldururken başarılı oyuncu 
christopher Plummer’a en iyi yardımcı erkek Oscar heykelciğini veren 
film, aynı zamanda en yaşlı (82 yaşında) Oscar alan oyuncu ünvanını 
da kazandırıyor.
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“ BENİM 
KADRAJIM ”

Her ay farklı bir konsept seçip sizlere sunacağımız 
ve bu konseptle ilgili sizden fotoğraflar 

toplayacağımız Benim Kadrajım köşesi başlıyor. Sen 
de kendi kadrajından anı yakala bizle 

paylaş ve Rotavizyonda yerini al.

Kasım Ayı Konsepti : KAHVE
Kahveni adeta bir influencer gibi fotoğrafla ve

 bize yolla..
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KULüPLERDEN
HABERLER
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AT ÇİFTLİĞİ İŞ yERİ GEZİSİ

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü Meslek Hizmetleri Komitesi 
tarafından düzenlenen at çiftliği işyeri gezisinde çiftlik 
çalışanlarının çalışma hayatının gözlemlenerek, onlarla 
meslekleri hakkında sohbet imkanı yakalanmış oldu. Güzel 
dostlarımızın hangi aralıklarla antrenmana çıkartıldığı, biniş 
esnasında konforun nasıl sağlandığı konularında bilgiler 
edinildi. Keyif dolu gezide at korkusu olan kişilerin ata 
binmesinin sağlanması gibi güzel anlar da yaşandı.

GELECEĞİ yEŞERTİyORUZ PROJESİ

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü 06.09.2020 tarihinde 
İzmir Rotaract Kulübü  ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
‘Geleceği Yeşertiyoruz’ projesinin ilk ayağını İzmir 
Rakım Erkutlu İlkokulu’na oyuncak bağışı yaparak 
gerçekleştirdi
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ARTIK yAĞ ATMA-ETAP1

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü tarafından çevre bilinci ile atık 
yağlarla ilgili çalışma başlatılarak lavabolara dökülen 
bitkisel yağların toplanması için ilk adım olarak 13 
farklı lokasyondaki site ve apartmanlarla potansiyel 
atık yağ toplama noktaları belirledi.  Atık yağlar 
toplayarak biyodizel ve biyogaz gibi yenilenebilir 
enerji dönüşümüne destek sağlamayı hedefleyen 
kulüp 28 adet atık yağ toplama kutusunu temin etmiş 
bulunmakta. Proje dönem boyunca devam edecek 
olup, yeni lokasyon destekleri için Kulüp Başkanı 
cansu Everest ile iletişime geçilmesi projeyi daha iyi 
noktalara taşıyacaktır.  

TEMEL ExCEL EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

Sedef Kaval eğitmenliğinde 08/08/2020 - 29/08/2020 
tarihleri arasında 4 hafta sürmesi planlanan 
Temel Excel Eğitimi’nin 2. dersi verilmiştir. Eğitime 
katılımcılara “Excel Nedir?, Nasıl kullanabiliriz?, 
Nerelerde işimize yarayabilir?” konularında yetkinlik 
kazandırmak amaçlanmıştır.
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BAŞLANGIÇ SEVİyESİ WINDSURF EĞİTİMİ

Göztepe Rotaract Kulübü

12-13 Eylül tarihlerinde Urla Göztepe Windsurf ve Rotaract 
Akademi işbirliğinde iki haftasonunu kaplayacak şekilde 
planlanan başlangıç seviyesi windsurf eğitiminin ‘ilk hafta 
eğitimi’ tamamlandı. 1 saat karada olmak üzere toplam 8 
saatlik eğitim süreci boyunca katılımcılar zorlu fakat keyifli 
bir eğitim geçirdiler. Eğitim sırasında basit düzeyde board 
üzerinde kalmak ve temel duruş hakkında bilgiler verildi. Etkinliği 
düzenleyen Göztepe Rotaract Kulubü katılımcıların hepsinin 
bundan sonraki windsurf hayatlarında rüzgarlarının eksik 
olmaması dileyerek etkinliğin ilk haftasını tamamladı.

NİLüFERALLİ yAKLAŞIyOR

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü geleneksel projesi olan 
NİLüfERALLİ için kollarını sıvadı. Toplantılarını 
gerçekleştiren komitenin bu seneki konsepti merak 
konusu.
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BEN DE VARIM

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü tarafından  Bursa Rotaract ve 
Tophane Rotaract ile beraber yürütülen uzun soluklu “BEN 
DE VARIM” projesi dezavantajlı çocuklarla Mitat Enç Özel 
Eğitim İlkokulu’nda her hafta farklı bir workshop düzenlenerek 
geçirilen keyifli vakitlerle tamamlandı. Workshoplarda 
çocukların dokunuşlarıyla elde edilen saksı, kitap ayracı, 
çerçeve, tişört gibi materyallerin satışından elde edilen 
gelir ve rotaractörlerin emekleri ile bu güzel öğrencilere 
çalışabilecekleri, iş eğitimlerini yapabilecekleri temiz ve 
modern bir sınıf hediye edildi.

OKÇULUK EĞİTİMİ

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract kulübü Rotaract Akademi İş Birliğinde 
düzenlediği Okçuluk Eğitimi’ni gerçekleştirdi. Eğitim 
sonunda yapılan yarışmada erkekler kategorisinde Kerim 
Temiz kadınlar kategorisinde Seray Göçer altın madalya 
kazananları oldu.
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ASTROLOJİNİN HAyATIMIZA ETKİSİ

BEZ ÇANTA PROJESİ

Nilüfer Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract kulübü Rotaract Akademi işbirliğinde 
düzenlediği “Astrolojinin Hayatımıza Etkisi” eğitimini 
gerçekleştirdi. Astroloji Uzamanı Gül ATİKKURT gezegenlerin 
burçlar üzerindeki ve burçların alınan kararlardaki etkisini 
aktarırken astroloji ile ilgili doğru bilinen yanlışları da paylaştı.

Agora Rotaract Kulübü 2430. Bölge Ankara Beysukent 
Rotaract ile birlikte plastik torba kullanımını azaltmak ve bez 
torba kullanımını arttırmak amacıyla Empati Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ndeki öğrencilerle bez çanta yapımı 
atölyesini gerçekleştirdi. Projenin ilk etabında yapılan çantalar 
için düzenleyecek oldukları kermeste bez çantaları satarak 
kurumun ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedirler.
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KIyI TEMİZLİĞİ

TRANS-NAK LOJİSTİK İŞ yERİ GEZİSİ

Agora Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü 12.09.2020 tarihinde foça Belediyesi 
ve Ankara Beysukent Rotaract Kulübü işbirliği ile temiz ve 
yaşanabilir çevre için Eski foça’da Çanak Koyu’nu temizledi.

Bornova Rotaract Kulübü 12.09.2020 tarihinde Trans-Nak 
Lojistik Şirketi’ne işyeri gezisi düzenledi. Kulup, etkinliğe katılan 
Rotaractörlere, İzmir Ekonomi üniversitesi Lojistik Kulübü’ne 
ve bize bu işyeri gezisi fırsatını sağlayan Serhat Baybostan’a 
teşekkür etmektedir.
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2. SAHİPLENİLEN PATİLER yARIŞMASI

KONAK ROTARy & ROTARACT PROJE TOPLANTISI

Bornova Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü tarafından düzenlenen ve yaklaşık 1 
aydır süren Sahiplenilen Patiler yarışması sonuçlandı. Köpekler 
arasında 1. Marco olurken, kediler arasında 1. zoro oldu. 
Kulüp, yarışmacılara satın almak yerine sahiplenmeyi tercih 
edip hepsi birbirinden güzel bu patilere sevgi dolu bir yuva 
verdikleri için teşekkür etmektedir. 

2440. Bölge tarafından, 19 Eylül Dünya Çöp Toplama 
Günü’nde yapılacak etkinliklerin duyurulması 
için hazırlanacak olan tanıtım klibi için  Konak 
Rotary&Rotaract&Interact aileside yarattığı sloganlar ile bir 
video çekerek katkı sağladı. Videonun  ön çalışması için 
27 Ağustos Perşembe günü zoom üzerinden Rtn. Özlem 
Özyapıcı ve Rtn. Pınar Aksoy’un katılımları ile ufak bir toplantı 
gerçekleştirildi. Kulüp, değerli fikirleri ve destekleri için 
katılımcılara teşekkür etmektedir.



57

PROFESyONEL TURİST REHBERİ ERCAN ÖZCAN İLE 
‘PERU’

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü, Konak Rotary Kulübü’nün 2 Eylül 
Çarşamba günü  zoom üzerinden gerçekleştirdiği dönemin 7. 
toplantısına katılım gösterdi. Profesyonel Turist Rehberi Ercan 
Özcan Peru’yu tanıttığı ve turistik bilgiler verdiği keyifli bir 
sunum gerçekleştirdi. Kulüp, Konak Rotary ailesine ve değerli 
sunumu için Sayın Ercan Özcan’a teşekkür etmektedir.

BİLİM KURULU üyESİ PROF.DR. PINAR OKyAy İLE 
“PANDEMİDEKİ SON GELİŞMELER”

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotary Kulübü 12 Ağustos Çarşamba günü 
gerçekleştirdiği 4.toplantısında konuşmacı konuk olarak, 
Sağlık Bakanlığı coronavirus Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar 
Okyay’ı ağırladı. Sayın Prof. Dr. Pınar Okyay, pandemi 
dönemiyle ilgili son durumu anlatarak bilgilendirdi. 
Toplantıya, Konak Rotaract Dönem Başkanı Erhan Uğurlukol 
ve kulüp üyeleri de katılım gösterdi. Kulüp, Sayın Okyay’ın 
gerçekleştirdiği değerli sunumu için;  Konak Rotary ailesine de  
bu güzel toplantıya davetleri için teşekkür etmektedir.
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BANKACILIK VE FİNANSMAN EĞİTİMİ

ÇEVRE HUKUKU

Agora Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü meslekleri alanında başarılı iş 
kadınlarını ağırlamak ve katılan her konuşmacı konuk 
adına Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışta bulunarak 
bir çocuğun bir yıllık eğitim giderini karşılamak amacıyla 
yola çıktığı dönemde ilk olarak Yapı Kredi Bankası 
Proje ve Yapılandırılmış finansman Direktörü Hale 
Tunaboylu’yu ağırladı. Rotaract Akademi işbirliğinde 
düzenlenen eğitimde  ‘Bankacılık finansman ve Yatırım 
Araçları’ üzerine konuşularak Harvard üniversitesi’nde 
öğrenimini tamamlayan Hale Hanım başarılarıyla iş 
hayatındaki deneyimleriyle katılımcılara ilham oldu.

18/08/2020 tarihinde Berna Babaoğlu Ulutaş 
eğitmenliğinde yeni hizmet alanlarımızdan birini de 
oluşturan “Çevre” ve “Çevre hukuku” kavramlarına 
farkındalık yaratmak amacıyla Rotaract Akademi eğitimi 
düzenlendi.
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yOUTUBE TANITIM VİDEOSU

30 AĞUSTOS ZAFER BAyRAMI ETKİNLİĞİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü hem bir sivil toplum 
kuruluşu hem de bir okul kulübü olduğunu vurgulamak 
için yaptığı tanıtım videosunu youtube kanalı üzerinden 
paylaşımını gerçekleştirdi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü  ve İzmir Ekonomi 
üniversitesi işbirliğiyle, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde ordumuzun 26 Ağustos’ta başlayıp 30 
Ağustos zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve 
Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 98. Yıl dönümü 
kapsamında 30 Ağustos 2020 tarihinde kutlamaları 
online şekilde gerçekleştirildi. Konuşmacı konuk olarak 
Dokuz Eylül üniversitesi ve İzmir Ekonomi üniversitesi’nde 
öğretim üyesi olarak görev yapan tarih kitabı yazarı 
Dr. Öğr. üyesi Ahmet Mehmetefendioğlu eşlik etti. 
Değerli konuğun paylaşımları katılımcıları duygulandırdı. 
Online olarak gerçekleşen bu etkinliğe katılan herkes 30 
Ağustos zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlandı.
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“MUTLU ET MUTLU OL”

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü “Mutlu Et Mutlu Ol” adını verdiği 
projesi ile kardeş mahallesi olan Sevindik Mahallesindeki 
çocukları mutlu etme amacıyla kulüp üyelerinin 
doğum gününde Sevindik Mahallesindeki ihtiyaç 
sahibi çocuklara yaş pasta ve hediye göndermektedir. 
Çocuklar da doğum günü olan üyenin doğum gününü 
kutlayan bir kağıt ile fotoğraf çekilerek kulüp üyelerini 
mutlu etmekte. 

DÖNEMİMİZİN 3. KULüBüMüZüN 702. TOPLANTISI 
“FİNANS PİyASALARI VE AVUKATLIK MESLEĞİ”

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü toplantılarında konuşmacı konuk 
olarak Av. Şevket Tutulmaz’ ı ağırladı. Konukları avukatlık 
mesleği ve finans piyasaları, hisse senetleri üzerine bir 
konuşma gerçekleştirdi.
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ONLINE SERGİ SÖyLEŞİ

Güzelbahçe Rotaract Kulübü

20 Ağustos 2020 tarihinde Güzelbahçe Rotaract Kulübü, 
Ressam ceylan Eşit’i konuk etti. ceylan Eşit Online Sergi 
Söyleşi etkinliğinde konuşmacı oldu, kendi çalışmalarını 
sundu ve teknikleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

ŞİZOFRENİ VE MAVİ AT KAFE

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü 24.08.2020 tarihinde dönemin 
4. toplantısını Çakabey Rotary Kulübü ile ortak şekilde 
gerçekleştirdi. Toplantıya Prof Dr. Köksal Alptekin; Psk. 
Simay Erinç ve Psk. zehra Durak  katılarak şizofreni 
hakkında bilgilendirip Mavi At Kafe oluşumu hakkında 
fikir sahibi olunmasını sağladı.  Gelecekte yapılacak 
işbirlikleri hakkında konuşulan keyifli bir toplantı 
gerçekleştirildi.
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SOHBET-İ PİŞE

Güzelyalı Rotaract Kulübü

17.08.2020 tarihinde Sohbet-i Pişe serisinin  ikinci konuğu 
Diyetisyen Berna Danacı’yı ağırlandı. Berna Danacı, 
sohbetinde diyetisyenlik mesleğini neden seçtiğini ve 
nasıl icra ettiğini anlatarak bu yolda ilerlemek isteyenlere 
de kıymetli tavsiyelerde bulundu. Katılımcıların sorularıyla 
renklenen meslek tanıtımı keyifli geçirildi. 

AV. SENA ARICAN İLE TüRKİyE’DE KADIN OLMAK 
VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN ÖNEMİ

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü üyesi Avukat Sena Arıcan, 
İstanbul Sözleşmesi’nin ve kadına şiddet olaylarının 
gündeme  gelmesi sebebiyle sosyal medya platformu 
İnstagram üzerinden kulüp sayfası hesabından; kadına 
şiddet olaylarının hukuki boyutlarını, şiddete uğrayan bir 
kadının neler yapması gerektiğini, İstanbul Sözleşmesi’nin 
tarihçesini ve gerekliliğini tüm katılımcılara anlattı. 
Katılımcılardan gelen sorularını da cevaplandığı güzel bir 
yayın geçirildi.
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DüNDEN BUGüNE BURSA

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü tarafından düzenlenen 
Unesco mirası listesinde olan Bursa’nın tarihi ve kültürel 
zenginliğini anlatan fotoğrafların bir araya geldiği 
yarışmada dereceye giren isimler belli oldu. üçüncü 
sırada “Yeşil Külliyesi” fotoğrafıyla ERKAN KIRATLI, ikinci 
sırada “ cumalıkızık Evleri” fotoğrafıyla PINAR KURTULUŞ 
ve birinci sırada “Bursa’nın Rengi; Gölyazı” fotoğrafıyla 
fATİH TEMEL yer aldı.

KADINA ŞİDDETE FARKINDALIK PROJE SERİSİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü kadına şiddete dikkat çekmek 
amacıyla bir Instagram filtresi hazırladı. Kadına şiddete 
son hashatagli maskeleriyle de bizim mahalle projeleri 
kapsamındaki cennetçeşme’de yaşayan kadınlarına 
yeni bir iş olanağı ve umut olmayı planlamaktadır.
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FULL STACK EĞİTİMİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü  29 Temmuz- 26 Ağustos 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve toplam beş 
eğitimden oluşan full Stack Eğitim Serisi adı altında temel 
seviyede web yazılımı eğitimleri vermiştir. İzmir Ekonomi 
Rotaract Kulübü Bilişim ve Kurumsal Hizmetler Başkanı 
Erdem Erbaba aracılığıyla ve 2440. Bölge Rotaract 
Akademi işbirliğiyle bu konuya ilgi duyan birçok katılımcı 
yer almıştır. Eğitmen furkan Demirtürk alanında kendini 
geliştirmiş, öğrenci olmasına rağmen iş deneyimi fazla 
olup bir firmanın cTO’luğunu yapmaktadır. Katılımcıların 
faydalı bulduğu bu eğitimde öğrenmenin yanında 
eğlenerek eğitimin devamını talep edilmiştir. 

ROTATREKKING 9

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü 13.09.2020 tarihinde geleneksel 
etkinlikleri olan RotaTrekking’in 9.etkinliği  62 kişilik 
katılımla gerçekleştirdi.
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GELECEĞİ yEŞERTİyORUZ

5. ELEMENT VE FENG SHUI EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir & Çekirge Rotaract Kulüpleri Geleceği Yeşertiyoruz 
projelerinin ilk ayağını İzmir Rakım Erkutlu İlkokulu’ndaki 
çocuklara oyuncak bağışı yaparak gerçekleştirdiler.

İzmir Rotaract Kulübü, Rotaract Akademi İşbirliğinde “5 
Element ve feng Shui Eğitimi” düzenledi. Enerji haritası 
analizi, elementlerin kişiler ve mekanlar üzerine etkileri, 
aroma terapik oda koku önerileri, doğal taşlarla ilgili 
kapsamlı bilgi aktarımı yapılan bu eğitimin eğitmenliğini 
Mimar Ebru Arkut üstlendi.
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İZMİR EKONOMİ ROTARACT PROTOKOL ZİyARETİ

DEVİR TESLİM TÖRENİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

yıldırım Beyazıd Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Dönem Başkanı Ege Özdemir 
ve Saymanı İlyas Okur Balçova Belediye Başkanı Sayın 
fatma ÇALKAYA’yı makamında ziyaret etti. Kendisine 
projeleri anlatarak İzmir Ekonomi Rotaract olarak dönem 
hedeflerini anlattı. 2020-2021 döneminde başlatacakları 
1 Kadın 1 Toplum projesini paylaşıp fikir alışverişinde 
bulundular. Kendisi projeye olumlu baktığını belirtip, 
ileride yapabilecekleri işbirliğini konuştular.

2019-2020 Dönem Başkanı Hatice Gökçe coşkun, 
başkanlık görevini Alihan Çakır’a devretti. Yıldırım 
Bayezid Rotary Kulübü Dönem Başkanı Sn. Tuncer 
Hatunoğlu, Bademli Rotaract Dönem Başkanı Sena 
Soğuksu, kulüp üyeleri ve misafir üyeler ile keyifli bir devir 
teslim töreni gerçekleştirildi. Bu tören aynı zamanda 
dönemin ilk toplantısı olma özelliğine sahiptir.
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Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü

9 Ağustos 2020 tarihinde RAcAmanora Youngistan 
Rotaract Kulübü ve Pune camp Next Gen Rac. Kulübü 
ile ortaklaşa ‘’ SWOT Analysis Workshop adlı projesi 
gerçekleştirildi.

26 Ağustos 2020 tarihinde Bakü Rotaract Kulübü ile Happy 
Hour gerçekleştirildi. Oyunlar oynanıp ,yapılacak ortak 
projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.
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Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü

31 Ağustos 2020 tarihinde RAcAmanora Youngistan Rotaract 
Kulübü ile ‘’International cultural Exchange ‘’ yapıldı. 1. 
Adımda Güzelyalı Rotaract Kulübü  zeytin festivalinin resim 
ve hikayesini anlatırken RAcAmanora Youngistan Rotaract 
Kulübü, Janmashtami festivalini  anlattı.

Hindistan’dan Rotaract club of Bombay film city’nin 3 
adımdan oluşan ‘’ Paws for the cause’’ adlı projelerine 
katılım sağladı. Bu projede sokak hayvanlarını beslerken 
videosunu çekip herkesin aynı şekilde onlarla ilgilenmesi için 
neler yapılması gerektiği gösterildi.
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Güzelyalı Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

Rotaract club of calcutta RID 3291 kulübünün düzenlediği 
Google meet programında toplanılarak Türkiye’nin tarihi 
mekanları , yemekleri, kıyafetleri, sanatı , dansı ve müziği 
anlatıldı.

Rotaract club of Informatics Institute of Technology ile 
Bornova Rotaract Kulübü arasında resmi kulüp mektubu 
imzalandı. Her iki kulüp arasında güzel bir dostluğun oluşması 
umularak kulüpler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve topluma 
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için yakın gelecekte 
gerçekleştirilecek projeler görüşüldü. 

It is a great pleasure for Bornova Rotaract club to exchange 
the club’s official letterhead with the Rotaract club of 
Informatics Institute of Technology. We’re hoping it will be a 
gateway to everlasting friendship between both clubs. We’re 
looking forward to de some remarkable projects in the near 
future to improve the relations between two clubs and to 
fulfill our responsibilities for society.



70

Balçova Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Pandeminin vazgeçilmez sonuçlarından biri olan online 
buluşmaları uluslararası platforma taşıyarak  ‘Hadi Tanışalım’  
adlı tanışma ve proje geliştirme sürecinin  ilk ayağını San 
Bernardo Rotaract Kulübü’yle gerçekleştirildi. İki Kulüp 
birbirlerini tanıyarak, kültürleri hakkında bilgi edindi ve kahoot 
üzerinden yarışma düzenledi.

30 Temmuz Uluslararası Arkadaşlık günü için New Amsterdam 
Rotaract Kulübü’nün düzenlediği etkinliğe katılım gösterildi. 
Kulüp etkinliklerinde çekilen fotoğraflardan bir video 
oluşturulup ROTARAcT kelimesinin baş harfleriyle başlayan 
ve aynı zamanda arkadaşlık anlamı taşıyan kelimeler alt alta 
dizip videoya eklenerek Instagram hesabından paylaşım 
yapıldı.
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HAPPy HOUR
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Çekirge Rotaract Kulübü

Sandalyeni Al Gel 

Happy Hour

Çekirge Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Ortak 
Happy Hour
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Nilüfer Rotaract Kulübü

Turuncu Masa Dans Ediyor

Nilüfer Rotaract Kulübü
Kendin Pişir Kendin ye Ocakbaşı
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Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü‘yeni İş’ Happy Hour
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü
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yıldırım Beyazid Rotaract Kulübü

Sosyal Mesafeli Piknik

Güzelyalı Rotaract Kulübü
Bakü RAC ile Happy Hour
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Balçova Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Ortak 
Happy Hour
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KüLTüR VE
SANAT BüLTENİ
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Mabel Matiz
2 Ekim 2020 / 21:15

Bursa Açıkhava Tiyatrosu,
Osmangazi, Bursa

Duman
10 Ekim 2020 / 21:15

Bursa Açıkhava Tiyatrosu 
Osmangazi, Bursa

Hasan can Kaya
Stand Up Party 

14 Ekim 2020 / 21:00
Bursa Açıkhava Tiyatrosu

Osmangazi, Bursa

Kibarlık Budalası
21 Ekim 2020 / 21:00

Bursa Açıkhava Tiyatrosu
Osmangazi, Bursa
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Şanışer ft. Sokrat St
24 Ekim 2020 / 21.00

Joker Bar Çanakkale
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09 Ekim 2020 / 20.00

Route Denizli
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fatih Erkoç
08 Ekim 2020 / 21.00

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

cMYLMz
Diamond Elite Platinum Plus 

12 Ekim 2020 / 21.15
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Harem Kabare
16 Ekim 2020 / 20.30

Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu
Bostanlı
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İzmir future Gangz 

HipHop fest
18 Ekim 2020 / 17.00
Bornova Aşık Veysel
 Açıkhava Tiyatrosu

Masterpiece – Renkli Rüyalar
24 Ekim 2020 / 19.00

Masterpiece İzmir

Erol Evgin
30 Ekim 2020 / 21.15

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu
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 Dikiş sanatını, bir terzi olan annesi francesca’dan öğrendi. Bir 
süre sonra kendi tasarladığı elbiseleri annesinin dükkanında satmaya 
başladı ve 25 yaşında moda tasarımcılığı alanında çalışmak üzere 
Milano’ya taşındı.

 Mitoloji, Gianni Versace için her zaman en büyük ilham kaynağı 
oldu. Markasının logosu, Yunan mitolojisindeki Medusa’yı temsil ediyor.

 1982 yılında kariyerinde yepyeni bir sayfa açmaya, tiyatro 
kostümleri tasarlamaya başladı ve birçok filmin ve dizinin kostümlerini 
tasarladı . Modacı aynı zamanda “catwalk” adlı filmde rol aldı.

 ünlü defilelerine davet edilen ilk tasarımcılardan biriydi.

 1953 de 12 yaşındaki ablası Tina Vercase yanlış tedavi edilen bi 
enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti.
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 Ölümünden bir süre önce nadir görülen kulak kanseri ile 
mücadele etti ve yendi.

 Gianni Versace 15 Temmuz 1997’de bir süikaste kurban gitti. 
fBI’ın en çok arananlar listesinde olan Andrew cunanan tarafından 
Maimi’deki evinin önünde vurularak öldürüldü. 

 

 Gianni Versacenin’nin ölümünün ardından kız kardeşi Donatella 
Versace, ağabeyinin bütün görevlerini devraldı. 1997 yılından beri 
Versace markasının baş tasarımcısı ve kreatif direktörü olarak görevini 
başarıyla sürdürmeye devam ediyor.
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İdil Ece Şener
Rotavizyon Takımı

ODUNPAZARI MODERN MüZE:
OMM



88

O
DU

N
PA

ZA
RI

 M
O

DE
RN

 M
üZ

E
O

M
M

 Odunpazarı Modern Müze kısa adıyla OMM, 7 eylül 2019’dan 
beri ziyaretçileri ile buluşmaktadır. Müzenin kurucusu Erol Tabanca’nın 
doğduğu ve büyüdüğü yer olan Eskişehir’de kurulan müze, Türkiye’den 
ve dünyadan sanatçıların modern ve çağdaş eserlerinin sergilendiği 
ve Eskişehir’e kültürel bir değer katmak amacıyla oluşturulmuş bir 
platformdur. Ayrıca, OMM eğitim programları, seminerler, sanatçı 
buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programlarıyla Türkiye 
genelinde, kültürel gelişimin arttırılması ve gençlerin sanatsal birikiminin 
güçlenmesini hedeflemektedir.

 Kengo Kuma and Associates’ın (KKAA) tarafından tasarlanan 
müze Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Odunpazarı 
bölgesinde inşa edilmiştir. Kengo Kuma ve ekibi eskiden odun ticareti 
yapılan bölgenin tarihini ve hafızasını tasarımıyla yansıtma fikriyle 
yola çıkmıştır. Tarihi dokunun içinde modern mimariye sahip olan 
yapı, bölgede bulunan Osmanlı ahşap evlerinden referans alınarak 
tasarlanmıştır. üst katlarında konsol alanlar bulunduran (cumba) 
bu geleneksel ahşap evler, sokak dokusunu ve bölgenin yürüyerek 
deneyimlenen karakterini düzenleyen çizgiler haline gelmiştir.
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 Proje ekibinden Yuri Ikeguchi “Konsollar ve yönelimler, şehrin 
sokak dokusunu özgün ve beklenmedik kılan özellikleri.. Projede 
niyetimiz kutuları üst üste koyarak ve döndürerek Osmanlı evlerinin 
yarattığı dokuyla bir bağ kurmak.. formalist bir tutumdan çok, sokağı 
içeride devam ettirmek ve doğrusal olmayan bu gezinti rotasını 
müzenin içinde tekrar yaratmak için.” Sözleriyle yapıyı tanımlamıştır.

 Müzenin bulunduğu konum aynı zamanda kentte bir tampon 
bölge görevi oluşturduğu düşünülebilir. Çünkü müzenin arkasında 
kentin tarihi dokusu bulunurken müzenin önünde ise modern kent 
dokusu yer alıyor. 
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 Müze koleksiyonu ve sergilenen eserlerden bahsedersek, 
koleksiyonun bir kısmı Erol Tabanca’nın yıllar içerisinde biriktirdiği 
eserlerden, geri kalanı ise geçici sergilerden oluşuyor. Müzede 
sergilenmekte olan ve Haldun Dostoğlu’nun küratörlüğünü yaptığı 
“Vuslat” isimli sergide 100’den fazla sanatçının eseri görülebilmektedir.  
Bir kavuşma hikayesi olarak tanımlanan sergide, Erol Tabanca’nın 
2000’lerin başından beri oluşturduğu ve 1950 sonrasından günümüze, 
Türk ve yabancı sanatçıların işlerindne örnekler bulunmaktadır. 
Küratör Haldun Dostoğlu,“Vuslat” seçkisinin yapıldığı Erol Tabanca 
Koleksiyonu’nu “Dünyadaki tüm koleksiyonlar gibi, zamanla 
dönüşümler geçirmiş, tek omurga etrafında gelişmek yerine farklı 
hikayeler üzerinden büyüyen, çoksesli, çoğulcu bir koleksiyon,” 
sözleriyle tanımlıyor. Sergi, hem Türkiye sanat tarihinde çığır açan 
ustaların eserlerini hem de genç ve çağdaş sanatçıların yakın 
dönemde ürettiği eserleri bir araya getirmesi sebebiyle farklı kuşakları 
buluşturuyor. Dostoğlu’nun seçkisiyle “Vuslat”, içinden umudun, 
düşlerin, bu toprakların büyüsünün, geleneğin, gücün, kısacası “bizim” 
geçtiğimiz filigranlar sunuyor.
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 Dünyaca ünlü Japon 
bambu ustası Tanabe chikuunsai 
IV, OMM için özel olarak tasarladığı 
enstalasyonun çalışmalarını 
Eskişehir’de gerçekleştirdi. Aile 
geleneği olan bambu ustalığını 
sürdüren Tanabe, bambu sanatının 
en iyi sanatçısı olarak görülmektedir.  
Japonya’nın Kochi isimli köyünde 
bulunan ve sadece o bölgede 
yetişen “kaplan bambu” adıyla 
bilinen malzeme ile çalışan Tanabe 
ve ekibi müze mimarisi ile iç içe 
geçen bu özel enstalasyonda 
örme bambu tekniğini kullandığı 
yerleştirmesini anlatırken Doğadaki 
dört elementi tema olarak aldım,” 
diyor. “Su, ateş, hava ve toprak. 
Beşinci element ise boşluk, ona 
kimimiz evren, kimimiz uzay diyoruz. 
Eskişehir’e seyahatlerimde ve burada 
geçirdiğimiz iki haftada karşılaştığım 
insanlar, onlarla etkileşimim, beşinci 
elementin bir parçası oldu.” Tanabe 
chikuunsai IV’ün eserleri, aralarında 
British Museum, Victoria and Albert 
Museum ve Metropolitan Museum 
of Art’ın da olduğu 21 müzenin kalıcı 
koleksiyonunda yer alıyor.
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 OMM, sanatın sadece metropollerde kolayca erişilebilen bir 
şey olmadığı, kültürel hafızanın farklı olduğu şehirlere yeni bir bakış 
açısı kazandırabileceğini ve bunun geniş kitlelere ulaşabileceğini 
göstermeyi hedefleyen bir platformdur. Kengo Kuma imzası taşıyan 
yapının ise kent dokusu ve hafızasına olan saygısı sebebiyle, Eskişehir’e 
ve Türkiye’ye kültürel değer kattığı söylenebilir.
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ROTARACT
AKADEMİ
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TEMEL SEVİyE OKÇULUK EĞİTİMİ

JAPONCA EĞİTİMİ

Spor Akademisi

Dönemimizin ilk “Spor Akademisi Eğitimi” ile karşısınızdayız!!
Teorik bilgilerile okçuluk tarihini öğrenceğimiz, deneme 
atışlarıyla kendimizi geliştireceğimiz, yarışmalar ile sürpriz 
ödüller kazanacağımız, eğitimimize herkesi bekliyoruz!
Unutma kontenjanımız kısıtlı!!!
Detaylı bilgiler ilerleyen günlerde mail olarak iletecektir.

11 Ekim

PHOTOSHOP EĞİTİMİ

Bademli Rotaract Kulübü

Uzun soluklu eğitimimizde Ara Yüz ve Afiş Yapımı üstüne 
odaklanılacaktır.

1-8 Ekim
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JAPONCA EĞİTİMİ

Buca Rotaract Kulübü

Eğitimimizde her hafta olacak Japonca dersleriyle birlikte ilgi çekici kültürel farkları 
öğrenilecektir.
 Katılımcıların düzenli derse gelmeleriyle beraber, N5 seviye Japonca sertifika sınavına 
girebilecek kadar Japonca bilgisine sahip olacaklardır.

6 -13-20-27 Ekim 
 3-10-17-24 Kasım 

MAKER OLMA yOLUNDA; üRETİM, DİJİTAL VE 
DÖNüŞüM

Bostanlı Rotaract Kulübü

Bu eğitimimizde bizlere “Maker olma yolunda” yol gösterecek 
yöntem ve projelere,  “üretim, dijital ve dönüşüm” gibi 
kavramlara değineceğiz.

12 Ekim
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KENDİNİ TANIMA ATÖLyESİ

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Eğitimimizde temeli Hipokrata dayanan 4 farklı kişilik rengini 
ve özelliklerini tanıyarak kendimizi ve çevremizi kolayca 
yönetebilmeyi öğreneceğiz.

14 Ekim

STAyFIT EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

Urla Şavkar Yaşam Köyünde uzun soluklu Stayfit eğitimimiz 1 
gece konaklamalı olarak gerçekleşirken 2 yoga, 2 kick – box 
dersi verilecektir.
Dersler dışında eğlenceli içeriklere sahip olacak eğitim 
detayları yakında sizlerle olacak…

17 - 18 Ekim
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CİNSEL MİTLER EĞİTİMİ

Bornova Rotaract Kulübü

Bu eğitimde “cinsellikle ilgili düşünce ve duygularımızda ne 
tür beklentiler ve yargılar taşıyoruz? Acaba bu beklentiler ve 
yargılar cinselliğin doğasına uygun mu yoksa cinsel mitlerle 
çarpıtılmış mı? “ sorularının cevaplarını bulacağız.

19 Ekim

OLGU ŞENGüL İLE DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Alsancak Rotaract Kulübü

İşletme Sahipleri, Girişimciler ve Yöneticiler için satışlarınızı 
hızlıca arttırmaya yönelik pratiğe dönük ve kapsamlı hap 
bilgiler ile dijitalde varlığınızı sürdürüp, başarılı sonuçlar elde 
etmeniz için, dijital pazarlama uzmanı Olgu Şengün anlatımı 
ile gerçekleşecek eğitimimize bekliyoruz.

21 Ekim
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PSİKOLOJİK ESNEKLİK EĞİTİMİ

1 EKSİKLİK DEĞİL 1 FAZLALIK EĞİTİMİ:

Osmangazi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Eğitimimizin içeriğinde;
Psikolojik Esneklik Nedir? 
Nasıl Kazanabiliriz?
Neler Yapabiliriz? 
üzerinde durulacaktır.

Down Sendromlu dostlarımızla bir daha iyi kaynaşıp topluma 
kazandırabilmek adına yapılacak olan eğitimde;
Down Sendromu Nedir? Down Sendromunun Tanımı, Down 
Sendromlu Bireyler ile Etkili İletişim Kurmanın Yolları Nelerdir?
konu başlıkları üzerinde durulacaktır.

22 Ekim

26 - 30 Ekim
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fAN PAGE: facebook.com/Rotaract2440
GRUP:  facebook.com / groups / rotaract2440

facebook.com / rotaracakademi

Rotaract2440


