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EDİTÖRDEN

2020-2021 DÖNEMİ
ROTAVİZYON KOORDİNATÖRÜ
ÖZENÇ AKOVA

Değerli Rotaractör Dostlarım,
Eylül sayımız ile karşınızdayız. Bu sayımızda koordinatörlüklerin en
büyük destekçisi olan takımları tanıtarak başlıyoruz. Bilgilendirici
ve eğlenceli içeriklerle devam ettiğimiz Rotavizyonda Kültür
Sanat bültenine, hobi grupları etkinliklerine ve eylül ayının
eğitimlerine erişebilirsiniz.
Kapağımızda rotary temel eğitim ve okur yazarlık ayından ilham
aldık. Her ne kadar okur yazarlık oranı %96’nın üzerinde olsada
kadınların erkeklere oranla neredeyse iki kat okuma yazma
yetisine sahip olmayışı ülkemiz açısından olumsuz bir durumdur.
Kurulmasından çok kısa bir zaman sonra Eylül sayısını yayınlıyor
olmamıza rağmen, desteğini esirgemeyen ve her an göreve
hazır olduğunu gösteren takımıma teşekkürlerimi iletiyorum.
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9 EYLÜL 1922
kutlu olsun!
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2020-2021DÖNEMİ
KOORDİNATÖRLÜK
TAKIMLARI
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ROTARACT AKADEMİ
TAKIMI

Koordinatör
Yağmur İrez

Dokuz Eylül RAC
Batuhan Erbay

Güzelbahçe RAC
Buket Yazıcıoğlu

Agora RAC
Efe Erdem
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ROTARACT AKADEMİ
TAKIMI

Bursa RAC
Gaye Atlı

Güzelyalı RAC
Işınsu Özgüney

İzmir Ekonomi RAC
İlyas Okur

Tophane RAC
Melis Özdeşen
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ROTARACT AKADEMİ
TAKIMI

Denizli RAC
Mert Bodur
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kurumsal tanıtım ve
İletİŞİM TAKIMI

Koordinatör
Ayşe Kanıt

Konak RAC
Merve Tufan

İzmir Ekonomi RAC
Nathalie Sireilles

Dokuz Eylül RAC
Özer Bilgili
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kurumsal tanıtım ve
İletİŞİM TAKIMI

Bostanlı RAC
Taylan Akkuş
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ROTAVİZYON TAKIMI

Koordinatör
Özenç Akova

Agora RAC
Ceren Arsal

Balçova RAC
Çisem Çelikoğlu

Göztepe RAC
İdil Ece Şener
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ROTAVİZYON TAKIMI

Denizli RAC
Seval Ece Tuğrul

Agora RAC
Gözde Kaya

İzmir Ekonomi RAC
Onur Eper
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KÜLTÜR SANAT VE HOBİ
GRUPLARI TAKIMI

Koordinatör
Bestem Menokan

Güzelyalı RAC
Ceren Gündüz

Bursa RAC
Gizem Gökay

Agora RAC
Rengin Yılmaz
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KÜLTÜR SANAT VE HOBİ
GRUPLARI TAKIMI

Alsancak RAC
Salihcan Özkan
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Influencerlar tüketİcİlerİn satın
alma tavrını nasıl etkİlİyor ?

Ayça Türkmen
Agora Rotaract Kulübü
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Influencerlar tüketİcİlerİn satın
alma tavrını nasıl etkİlİyor ?

Hangimiz bir ürün satın almadan önce internette ürünü
daha önce kullanmış insanların görüşlerini okumuyor ki? Severek
takip ettiğiniz influencerların tanıttığı ürünleri daha güvenilir
buluyorsanız bilin ki yalnız değilsiniz.

Günümüzde sosyal medyada geçirdiğimiz sürenin ve
internet kullanım alışkanlıklarımızın artması, biz sosyal medya
kullanıcılarına birbirimize daha yakın olma ve iletişim kurma
şansı veriyor. Artan etkileşimler şüphesiz hepimizin satın alma
alışkanlıklarında değişiklerine sebep olmuştur. Pazarlamacılar
geleneksel pazarlama stratejilerinin tüketiciler için eskisi kadar
etkileyici olmadığının farkındalar… Günümüzde tüketiciler
geleneksel satın alma yöntemleri yerine ürünü internet
üzerinden kullanan kişilerin deneyimlerine ve tavsiyelerine
göz atmaktadır. Araştırmalara göre tüketicilerin % 92’si
markaların reklamlarından çok sosyal medyada takip
ettikleri kişilerin tavsiyelerine güvenmekte. Ayrıca tüketicilerin
sosyal medyada diğer kullanıcıların paylaştıkları ürüne ilişkin
fotoğraflara reklamlardan 7 kat daha fazla güvendikleri yapılan
araştırmalarda görülmüştür.
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Influencerlar tüketİcİlerİn satın
alma tavrını nasıl etkİlİyor ?

Bireylerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ile dijital platformlar,
markalar için zorlu rekabet ortamları haline geldi. Değişime ayak
uydurmaya çalışan markalar artık geleneksel reklamcılık türleri yerine
yeni medya araştırmalarına yöneldi. Hepimizin aşina olduğu Influencer
pazarlama bu yöntemler arasında öne çıkmakta. Sosyal medya
platformlarında “Influencer” adı verilen sosyal medya platformlarında
takipçisi ve etkileşimi yüksek kişilerle yapılan ürün/marka tanıtımları
“Influencer Marketing” olarak tanımlanmaktadır. Influencer pazarlama
tekniği, potansiyel müşterinin güvenini kazanmak ve marka bilinirliğini
arttırmak için oldukça uygundur.

Çoğu tüketici, ürün veya hizmet satın alırken kötü sürpriz
riskinden kaçınmak için internette araştırma yapar ve bunu daha önce
yaşamış olanların fikirlerini alır. İstatistiklere göre, tüketicilerin %74’ü
satın alma kararı verirken sosyal medyaya göz atıyor. Bu nedenle
influencer’ların tercih ettiği markalardan biri olmak ve olumlu yorumlar
almak markaların hedef kitlelerine ulaşması için önemli bir fırsat olarak
görülüyor. İstatistiklere bakıldığında tüketicilerin %40’ının influencer’ların
kullandığı ürünleri görüp satın aldığı görülüyor. Influencer Marketing’in
pazarlamacılar için hedef kitlesine en etkili şekilde ulaşmasını
sağlayan yöntemlerden biri olduğu söylenebilir. Popüler pazarlama
trendlerinden biri olan bu yöntem sayesinde potansiyel tüketicilerle
iletişime geçilebilir ve iyi yapılan iş birliği ile marka bilinirliği artırılabilir.

17

Influencerlar tüketİcİlerİn satın
alma tavrını nasıl etkİlİyor ?

Influencer Pazarlamanın en çok tercih edildiği sektörler arasında
moda, güzellik, kozmetik ve yemek sektörleri listenin başında yer alıyor.
Yatırım getirisi yüksek bir pazarlama yöntemi olduğundan, markaların
Influencer pazarlamasına ayırdıkları bütçelerin artması bekleniyor.
Influencerların bu denli güvenilir görülmesinin nedeni ise kendi
kitlelerini oluşturmak için zaman ve çaba harcamış olmaları. İtibarlarını
ve kendilerine duyulan güveni korumak adına hareket edeceklerinin
düşünülmesi takipçileri için fikirlerini değerli hale getiriyor. Kısacası
sektörünüzdeki otoritenizi, güvenilirliğinizi ve düşünce liderliğinizi
göstermenin bir yolunu arıyorsanız markanıza en uygun pazarlama
stratejisinin Influencer Pazarlaması olduğu söylenebilir…
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AYŞE MAYDA

Okanır Kaçar
Karşıyaka Rotaract Kulübü
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AYŞE MAYDA

İzmir’in
yetiştirdiği
güzide
Cumhuriyet kadınlarından birisi
olan Ayşe Mayda’ dan biraz
bahsetmek isterim. Ayşe Mayda
1916 yılında Kemeraltında dünyaya
gelmiştir.
Varlıklı
bir
aileden
gelmesi dolasıyla eğitimini İtalyan
Okulu ve Amerikan Kız Kolejinde
tamamlamıştır.
Döneminde
Üniversitelere
giriş
sınavları
olmadığı için İstanbul Üniversitesi
Diş Tababeti Mektebi’ne kayıt
olmuştur. 1933 yılı Almanya’sından
ülkemize gelen Yahudi asıllı
Alfred Kantorowicz’ in öğrencisi
olarak
eğitimini
tamamlamış,
Türkiye’nin ilk kadın diş hekimi
olmuştur. Ayşe hanım her daim
iyi eğitimin, iyi eğitmenler vasıtası
ile olgunlaşabileceği düşüncesini
savunmuş ve dile getirmiştir.
1941 yılında mezun olduktan sonra hocası Kantorowicz’ in teklifi
üzerine birkaç sene Üniversitede kalır. Gelgelelim İzmir’deki kendilerine
ait iş hanlarının yanması haberinin sonucunda, annesini kahrından
ölmüş ve Ayşe Mayda da bozulan ekonomik durumları sebebiyle
İzmir’e dönmek durumunda kalmıştır. 1945 yılında kemeraltında ilk
muayenehanesini açan Ayşe Mayda’nın İzmir serüveni bu noktadan
tekrar başlamıştır. Savaş sonrası dönemin içerisinde mesleğini icra
etmeye başlayan hanımefendi bir çok zorlukla ve malzeme eksikliği
ile karşılaşmış olsa dahi asla pes etmemiş, sonucunda da istediğini
başarmıştır. İnsanlara sadece aşina olmadıkları bir meslek dalını
göstermek ile kalmayıp, işindeki başarısı ile de ününü Türkiye dışına
dahi taşımıştır.

20

AYŞE MAYDA

Kendi adını taşıyan sokak üzerinde, ağaçlar arasında bulunan
köşkünde halen daha ikamet etmekte olan Ayşe Mayda hiç
evlenmemiştir. Bunun için gerekçesinin çok çalışmak olduğunu söylese
de, galiba ülkemizin ilk ortodontistinin gönlünü çalabilecek bir bey
karşına çıkmamış.
Bizlere azmin ve işini iyi yapmanın elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını
gösteren bu Cumhuriyet kadınına sağlıklı günler dileriz.
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OTOSTOPLA 6 DURAK

Musa Oskay
Bornova Rotaract Kulübü
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OTOSTOPLA 6 DURAK

Merhaba, ben Bornova RTC THK Eş Başkanı Musa, Sizlere
bundan 2 yıl önce otostop ile yaptığım Ege kıyıları gezimi anlatacağım.
Özel bir bankada bankacıydım ve yıllık izin zamanım olan Ağustos
ayı yaklaşıyordu. Bankanın yıl içinde verdiği yoğunluk ve iş stresi beni
normalden farklı bir tatil yapmaya itti ve ben de içimdeki sesi dinleyip
öyle yaptım. İlk olarak telefonuma ‘Bla Bla Car’ uygulamasını indirdim
ve gideceğim tarihi yazdım.

Planım önce Muğla sonra Akyaka sırası ile Marmaris, Fethiye,
Bodrum Kuşadası’na gitmekti ama enterasan olan bunları normal
bir seyahat ile değil otostop ile yapacaktım. Daha öncesinde
otostop deneyimim yoktu, hep yapmak istediklerim arasında en
başta geliyordu. Neyse Bla Bla Car’dan tarihi seçtikten sonra biri ile
konuştum ve gideceğim tarih için sözleştik. Beni İzmir otogarından
alacaktı çünkü beni aracına alacak kişi Bursa’dan geliyordu.
İzinden önceki son iş günüm cumayı güzel bir şekilde bitirdim. Evime
gittiğimde aileme ben tatile çıkıyorum dedim, onlarda nereye ve
kiminle gideceğimi sorduklarında tek başıma gideceğimi ve otostop
ile gezeceğimi söylediğimde ailem normal olarak biraz kaygılanmıştı.
Onları kaygılanacak bir şey olmadığına ve çok güzel geçeceğine
iyice ikna ettim.
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OTOSTOPLA 6 DURAK

Normalin aksine tatile çıkmadan günler önce hazırlanan
eşyalar yoktu, hızlıca sadece bir sırt çantası hazırlayıp yola çıkacaktım.
Ertesi gün cumartesi sabahı 8.00’ de kalktım otogara gitmek için yola
çıktım. Beni alacak kişi ile otogarın karşısındaki benzinlikten alması için
anlaşmıştık. 8.30’da oradaydım ve bekliyordum kimse yoktu sadece
yanımda biri orta yaşlarda diğeri de genç iki kadın vardı. Belli ki onlar
da tatile gidiyordu. Saat 9.00’da yolculuk edeceğim kişi geldi ilk an
bakıştık hatta yüz yüze teyit etmek için ben aradım ve evet doğru kişiydi
yavaşça araca doğru yürüdüm araç şirin bir hatchback arabaydı.
Gülümseyerek ilerledim ki yanımdaki iki kadın da toparlanmıştı o an
anlamıştım ki onlar da gelecekti. Aslında onlar da ben de aaa siz
de mi dercesine şaşkınlık içindeydik. Aracın yanına gittik ve hepimiz
sırt çantamızı bagaja bıraktık. Orta yaşlardaki kadın ‘Melo’ , yeğeni
Ayça ve şoförümüz ‘Yasin’ ile Muğla’ya doğru yola çıkmıştık. Bitmedi,
gelecek ay anlatmaya devam edeceğim.....
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LAS MENİNAS (NEDİMELER)

Uğur Can Özok
Çiğli Rotaract Kulübü
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LAS MENİNAS (NEDİMELER)

Pablo Picasso

Diego Velazquez

Francisco Goya

Sizlere dünyaca ünlü İspanyol ressam Diego Velazquez’in
en önemli eserlerinden biri olan Las Meninas tablosundan bahsetmek
istiyorum. Tablo 1656 yılında dönemin İspanya Kral’ı IV. Felipe
zamanında yapılmıştır. Tablo tuval üzerinde yağlı boya kullanılarak
yapılmış olup boyutları 321 cm x 281 cm dir ve halen Madrid Prado
müzesinde sergilenmektedir. 1730 yılında çıkan bir yangın sonucu
tablonun sol ve sağ kısımları hasar görüp günümüzdeki şeklini
almıştır. Tablo ,Pablo Picasso , Francisco Goya , John Singer Sargent
ve daha bir çok ressama ilham kaynağı olmuştur. Pablo Picasso
kübik yorum ile tablonun 58 ayrı versiyonunu çizmiş , Francisco Goya
ise aynı teknikle “4. Carlos ve Ailesi” tablosunu yapmıştır. Hatta
2004 yılında Eve Sussman’ın tablonun video installationunda cüce
karakterlerden birini Game of Thrones serisinden tanıdığımız Peter
Dinklage canlandırmıştır. Gelin bu tabloya beraber göz atalım.
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LAS MENİNAS (NEDİMELER)

Ressam ve Yapıldığı Dönem:

Yapıldığı dönem Avrupa’da egemen güç olan İspanya Krallığı
30 yıl savaşlarından yenik ayrılmış , siyasi ve ekonomik buhranlarla
uğraşmaktadır. Dönemin kralı IV. Felipe eşini ve ondan doğan tahtın tek
varisi erkek çocuğunu kaybetmiştir . Diego Velazquez’in 1623 yılında 4.
Felipe’nin at üzerinde yaptığı resimden (Equestrian Portrait of Philip IV)
etkinlenen kral, Diego Velazquez’i 24 yaşındayken saray ressamı olarak
almış ve Velazquez 30 yıl boyunca saraya hizmet vermiştir...

Resimdeki detaylar;

Tablodaki oda kralın Madrid’deki
Alcatraz kalesindeki resim atölyesi
odasıdır. Resimde , bilgeliği sembolize
eden ve Kral IV. Felipe ve kraliçe
Marienne of Austria’nın yansımasını
gösteren aynadaki karakterler dahil
11 karakter bulunmaktadır. Tablonun
ön kısmı , sağ tarafta bulunan pencereden geldiği belli olan ışıkla
ustaca aydınlatılmakta , arka tarafları karanlık kalmaktadır. Ancak
ressam , karanlıkta olması gereken , ayna ve merdiven başındaki
kraliçenin kahyası Jose Nieto Velazquez’i vurgu yapmak için
aydınlatmıştır. Resmin ortasında beyazlar içinde kralın kalan tek
çocuğu prenses Margeret Theresa’yı , sol tarafında prensese içecek
uzatan nedime Agustina Sarmiento de Sotomayor’u , sağ tarafında
prensese reverans yapan nedime Dona İsabel de Velasco’yu ,
sağ tarafında cüce prensesin hizmetkarlarını ve köpeği , sol tarafta
tablonun karşısında ressamın kendisini ve aynada kral IV. Felipe ile
kraliçe Marienne de Austria yı sağ tarafta ise kraliçenin 2 kahyasını
konuşurken görmekteyiz. Ressamın üzerinde ilk bakışta farkedilmeyen
her ikisi de Hollandalı ressam Peter Paul Rubenz’e ait , soldaki “Arekni
ve Athena arasındaki dokuma yarışı “tablosunu , sağdaki “Apollon ile
Marsias arasındaki Müzik yarışması” tablosunu görmekteyiz.
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LAS MENİNAS (NEDİMELER)

Yorumlar:

Tablodaki odak , beyazlar
içindeki küçük prenses , merdivenin
başındaki kraliçenin kahyası ve
aynadaki kral ve kraliçenin üzerindedir.
Prenses üzerine vuran ışık ve gençliği
ile o dönem buhran içinde olan
İspanya Krallığı için umut ve yeniden
doğuşunu temsil etmektedir. Tablo
sanatçının , tablonun anlık çizilmiş
izlenimi vermesi ile özeldir. Bakıldığında
bazı karakterlerin direk izleyiciye
ve aynı yöndeki kral ve kraliçenin
pozisyonuna
bakmakta
olduğu
görülmekte iken diğer karakterlerin
henüz kral ve kraliçeyi farketmediği
görülecektir , örneğin soldaki nedime
ayağı ile köpeği dürten cüce gibi.
Resim , sanat tarihindeki ilk üç boyutlu
resim olarak kabul edilmektedir ve
sanatçı Diego Velazquez’in nadir
otoportrelerinden biridir. Resimdeki
karakterler her ne kadar aynadan
yansıyan
izleyiciye
bakıyor
gibi
gözükse de aynı zamanda izleyiciye
bakmaktadırlar bu da izleyiciye resmin
içindeymiş duygusunu vermektedir.
Sanatçı aynayı bilerek buğulaştırarak
kral ve kraliçenin yaşını saklamış ,
aynı zamanda İspanya’nın umudu ve
geleceği olan küçük prensesi odağa
yerleştirmiştir. Sanatçının elbisesinin
üzerindeki haç santiago şövalyelerine
aittir ancak ressam tablonun yapıldığı
tarihte şövalye ilan edilmemiştir. Bu
detayın sonradan ressam tarafından
eklendiği düşünülmektedir.
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Sanatçının üzerindeki iki tablo Diego Velazquez’in hayran
olduğu Hollandalı ressam Peter Paul Rubenz’e aittir. Sanatçının bu
hayranlığı nedeni ile tablonun Hollandalı Jan Van Eyck’in “Arnolfi’nin
Evlenmesi” isimli tablosundan da esinlenildiği düşünülmektedir. Her
iki tablonun konusu da bir ölümlünün tanrılarla yarışa girmesidir.
Arekni bir ölümlü olarak yarışı kazanmış , Marsias ise kaybetmiştir
fakat her ikisinin de sonu ölüm olmuştur. Aynanın her ne kadar
izleyicinin pozisyonundaki kral ve kraliçeyi gösterdiği düşünülse de
, gerek resmin ortasında merdiven başındaki kahyanın bulunması ,
gerek tavandaki lambaların gidiş yönü dikkate alındığında aynanın
sanatçının tablosunu gösterdiği de tartışmaya açıktır.

	Sonuç:

364 yıl sonra halen sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan
tablo halen adından söz ettirmektedir. Yolunuz Madrid’e düşerse
mutlaka bakın derim.
Sevgiyle kalın :)
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Sinem Fikirdeşici
Konak Rotaract Kulübü
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

Ülkemizde, yalnızca Haziran ayında
27 kadın katledildi. Binlercesi ise sistematik
bir şekilde psikolojik şiddet gördü; tecavüze
uğradı, taciz edildi, darp edildi. Bu aciz
şiddet hep en yakınlarındaki erkeklerden
gelirken, tek sebep kadın olmalarıydı. İlk
onaylayan ülke Türkiye olmakla birlikte 46
ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmış
bulunan sözleşmenin temel ilkeleri;
kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev içi
şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının
korunması,
suçların
kovuşturularak
suçluların cezalandırılması ve kadına karşı
şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş
güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların
hayata geçirilmesidir. Cezalandırmak
için failin harekete geçmesini bekleyen
Türk Ceza Kanunu’ndaki bu eksikliği
önleyici tedbirlerle tamamlayan İstanbul
Sözleşmesi hayat kurtarır.
Çünkü #istanbulsözleşmesiyaşatı
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WAKE UP NEWS!

Can Gültekin
İzmir Rotaract Kulübü
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WAKE UP NEWS!

Nature Geoscience’de küresel ısınma yüzünden, kuzey
yarım küredeki rüzgar enerjisi üretiminde uzun vadeli değişimler
olabileceğine ilişkin bir çalışma yer aldı.
Nature Geoscience dergisinde yayımlanan çalışmada,
gelecekteki iklim değişikliğinin kuzey yarım küredeki rüzgar
kaynaklarının azalmasına neden olabileceği öne sürülüyor. Yani,
küresel ısınma yüzünden, kuzey yarım küredeki rüzgar enerjisi
üretiminde uzun vadeli değişimler olabilir. Güney yarım kürede ise,
sert iklim değişikliği senaryolarında, rüzgar şiddetlerinde artmalar
olabileceği öngörülüyor.
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WAKE UP NEWS!

Araştırmada doğrudan rüzgar enerjisinin yenilenebilir enerjide
rekabetçi bir kaynak olmadığına işaret edilmiyor. Ancak, bulgular
üzerinden, yenilenebilir enerji planlamalarında gelecekteki iklimin de
hesaba katılması gerektiği çıkarımı yapılabilir. Dolayısıyla, hali hazırda
inşa edilmiş rüzgar enerji santrallerinin veya yapılması planlanan
rüzgar enerji santrallerinin iyileştirme çalışmalarında, araştırmada
elde edilen veriler faydalı olabilir. Çünkü, araştırmada da belirtildiği
gibi, temel rüzgar enerji kaynaklarının sabit kalmayacağı aşikar.
İklim değişikliğinin küresel rüzgar hız dağılımlarını etkileyebileceği
zaten biliniyordu. Rüzgarların var olmasının bir nedeni, gezegenin bazı
bölümlerinin Güneş radyasyonunu farklı seviyelerde almasıdır. Sonuç,
havanın bir yerden başka bir yere akışını etkileyen, Dünya genelinde
değişen atmosferik basınç seviyeleridir.
Bilim insanları, küresel sıcaklık değişikliklerinin -özellikle kutup
bölgesi gibi bazı bölgelerde daha hızlı gerçekleştiğinde- gezegendeki
havanın akışını etkileyebileceğinin farkında. Bu değişikliklerin, rüzgar
türbinlerinin etrafında akan havadan üretebileceği güç miktarına
büyük bir etkisi olabilir.
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KULÜPLERDEN
HABERLER
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SOHBET-İ PİŞE
Güzelyalı Rotaract Kulübü, 17 Temmuz 2020 Cuma günü
Sohbet-i Pişe etkinliği düzenledi. Etkinliğin uzun soluklu
olması ve her ay farklı bir konuktan mesleğine ilişkin
avantajların ve dezavantajların dinlenilmesi planlanıyor.
Etkinliğinin ilk konuğu gazeteci-yazar Neşem Yaşar,
gazetecilik mesleğini neden seçtiğini ve nasıl icra ettiğini
anlatarak bu yolda ilerlemek isteyenlere de kıymeti
tavsiyelerde bulundu. Gazetecilik mesleğinin yanında
yazarlık da yapan Neşem Yaşar, çalışma ortamından,
kitaplarından ve gelecekteki projelerinde de bahsederek
toplantıyı keyifli bir hale getirdi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

paylaşılan KİTAP projesİ
Osmangazi Rotaract Kulübü tarafından
geleneksel olarak düzenlenen Paylaşılan Kitap
Projesinde Good Call Cafe ‘ye, arkasında
‘’ Rotaract Nedir? ‘’ yazılı metinlerin olduğu
kitaplar teslim edildi. Artık Good Call Cafe’ye
gelen kişiler teslim edilen kitapları ücretsiz olarak
temin ederek keyifle okuyabilecekler.

Osmangazi Rotaract Kulübü
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konuşmacı konuk ‘ toygun tunçer’
23 Temmuz 2020 tarihinde Ege Rotaract Kulubü,
dönemin 2. Toplantısında konuk olarak E.Özgörkey
Şirketler Grubu COO’su Toygun Tunçer’i ağırladı.
E.Özgörkey Şirketler Grubu COO’su Toygun Tunçer
“Geleceğin Teknolojileri ‘’ hakkında bilgilendirme
yaptı .

Ege Rotaract Kulübü

FİDAN DİKİM PROJESİ
Konak Rotaract Kulübü tarafından New Delhi’den
Outstanding Business Students Rotaract Kulübü’nün
başlattığı “Fidan Dikimi” projesine evlerdeki saksılara
ve bahçelere yeni fidanlar dikerken fotoğraflarla
destek olundu. Toprakla ilgilenmenin verdiği huzur
ile dünyanın taze bir nefese kavuşması için ufak bir
adım atmış olundu.

Konak Rotaract Kulübü
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mesleĞİMİ SEÇİYORUM SEMİNERİ
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü tarafından ülkemizin ve
dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecini biraz da olsa
azaltabilmek için 19 Temmuz pazar günü Mesleğimi Seçiyorum
Seminerini gerçekleştirildi. Öğrencilerin bu süreçte okullarına
gidememesi ve meslek seminerlerine katılamaması nedeniyle
etkinlik online platformda yapıldı. Öğrencilerin meslek seçimine
yardımcı olabilmek için projede kendi alanlarında birbirinden
başarılı 12 konuşmacıdan bilgilendirmeler alındı. İzmir Ekonomi
Rotaract Kulübü bu projede Van, Malatya, Kahramanmaraş,
İzmir, Ankara, Tunceli, Ardahan, Şanlıurfa illerinde bulunan
toplam 87 liseyle iletişim kurularak 750 öğrencinin seminere
katılması sağlandı .

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
ağız ve DİŞ sağlığı eğİTİMİ
27.07.2020 tarihinde, Çekirge Rotaract
kulübü, Diş Hekimi ve Çekirge Rotary
2020-2021 dönem saymanı Oktay
Somay ile Ağız ve Diş Sağlığı eğitimi
gerçekleştirildi.

Çekirge Rotaract Kulübü
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dİDİM’DE dİp ve kıyı temİZLİĞİ

Didim Rotaract Kulübü tarafından Milet Rotary Kulübü ve
Okenos Dalış Merkezinin ortak düzenlediği dip ve kıyı temizliği
etkinliğine katılındı. Etkinliğe ilçede yaşayan yabancılar
da Plogging in Didim gruplarıyla beraber katıldı. Etkinlikte
1 saatte iki büyük araç lastiği, 15 çöp torbasını dolduran
onlarca cam şişe, plastik şişe, izmarit çöpü ve daha denizden
çıkması beklenmeyecek pek çok çöp toplandı.

Didim Rotaract Kulübü

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
Kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk ve kadın istismarları
ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele edilen bu dönemde
Konak Rotaract Kulübü tarafından hazırlanan video
ile İstanbul Sözleşmesi desteklenerek bu haksızlığa DUR
vurgusu yapıldı.

Konak Rotaract Kulübü
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Konuşmacı Konuk Çekİrge Rotary Dönem
Başkanı Sİnan Akın
29.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen Çekirge Rotaract kulübü
toplantısında Çekirge Rotary Dönem Başkanı Sinan Akın
konuşmacı konuk olarak ağırlandı.

Çekirge Rotaract Kulübü

‘BİZİ Aİle’mİze Kurban ve Erzak Yardımı
Çekirge Rotaract Kulübü 31.07.2020 tarihinde, ‘Bizim Aile’
projesi kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere bayramın ilk
günü kurban ve erzak yardımı yapıldı.

Çekirge Rotaract Kulübü
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Gıdada Bİlgİ Kİrlİlİğİ
30.07.2020 tarihinde Lale Yıldız eğitmenliğinde “Gıdada Bilgi
Kirliliği” konusunda Rotaract Akademi işbirliği ile beraber bir
eğitim düzenlendi. Böylelikle katılımcıların bilgi ve farkındalık
düzeylerini artırmaları hedeflendi.

Ege Rotaract Kulübü

İzmİr Rotaract kulübü İle kıyafet projesİne
katılım
19.07.2020 tarihinde İzmir Rotaract kulübünün tarafından
düzenlenen proje kapsamında, kıyafet yardımları yapıldı.
Çekirge Rotaract Kulübü başkanı Görkem Arslan projeye
katılım sağladı.

Çekirge Rotaract Kulübü
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Manej Urla İş Yerİ Gezİsİ
Bornova Rotaract Kulübü tarafından dönemin ilk iş yeri
gezisi bölgeye açık olarak 15 Ağustos’ta Manej Urla’da
gerçekleştirildi. İş yeri gezisi iki basamaklı olarak planlanmış
olup birinci basamağı online olarak gerçekleştirildi. At çiftliği
ve tesisin nasıl işlediğinin öğrenildiği sohbetten sonra, 4 farklı
konseptten oluşan Manej Urla’nın tüm konseptleri (otel,
atölye, restaurant ve at çiftliği) online olarak gezildi. İş yeri
gezisi etkinliğinin ikinci basamağı Ekim/Kasım aylarında
planlandı. Ekim/Kasım ayında gerçekleşecek iş yeri gezisi,
fiziksel olarak gerçekleşecek ve gezide at binme fırsatı da
bulunacaktır.

Bornova Rotaract Kulübü

Akas Tarım İngİLİzce-Türkçe OnlIne İş Yerİ
GezİSİ
İzmir Rotaract Kulübü tarafından 08.08.2020 tarihinde
Afyonkarahisar’da bulunan Akas Tarım’a online iş yeri gezisi
düzenlendi. İzmir Rotaract Kulübünün instagram profilinden
Türkçe olarak, zoom bağlantısı üzerinden ayrıca İngilizce
olarak eş zamanlı şekilde canlı yayın yapıldı.

İzmir Rotaract Kulübü
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İzmİr Rotary & İzmİr Rotaract Kulübü
İşbİrlİğİnde Kurban Bayramı Et Yardımı
İzmir Rotaract Kulübü üye ve misafirleri, partner kulüpleri
İzmir Rotary Kulübü işbirliği ile 30.07.2020 tarihinde bizim
mahallemiz projesi kapsamında Cennetçeşme’deki 62
haneye kurban bayramı dolayısıyla et yardımında bulundu.

İzmir Rotaract Kulübü

İzmİr Rotaract Kulübü BİZİm Mahalle
Kıyafet Bağışı
İzmir Rotaract Kulübü tarafından 30.07.2020 tarihinde bizim
mahallemiz projesi kapsamında Cennetçeşme’ye kıyafet
bağışı yapıldı. Projelerine İzmir Rotary Kulübü ve İzmir Ekonomi
Rotaract kulübü destekte bulunmuştur.

İzmir Rotaract Kulübü
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İzmİr Rotaract Kulübü BİZİm Mahalle
Kıyafet Bağışı
İzmir Rotaract Kulübü’nün 19.07.2020 tarihinde bizim
mahallemiz projesi kapsamında destek oldukları
Cennetçeşme’ye kıyafet bağışı yapıldı. Projelerine
destek veren Çiğli , Çekirge , Nilüfer ve Urla Rotaract
Kulüplerine teşekkür ederiz.

İzmir Rotaract Kulübü

İletİŞİMDE ETKİ YARATMAK EĞİTİMİ
Bornova Rotaract Kulübü, 28 Temmuz’da konuşmacı,
yazar, eğitmen Nihal Şirin Yücelgen’i Zoom platformu
üzerinde İletişimde Etki Yaratmak konulu konuşması
için ağırladı. Bu etkinlikte Balçova, Bornova ve
Güzelyalı Rotary Kulüpleri destekçileri oldu. İletişimin
hem sözlü, hem sözsüz kısımlarına değinirken, kilit
noktalara değinildi. En önemlisi de sesin değil sözün
nasıl yükseltileceğini öğreten bir toplantı oldu. Toplantı
sonunda konuşmacı konuk adına maddi imkanı
olmayan üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı
sağlamak için Türk Eğitim Vakfı’na yapılan bağış
sertifikası kendisine takdim edildi.

Bornova Rotaract Kulübü
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30 Temmuz 2020 günü, Sri Lanka’dan Rotaract Club of
Informatics Institute of Technology’nin yapmış olduğu
Pandemic 2020 isimli online görüşmeye katılım sağlandı.
Üyelerden Ege Ecem Paralı da konuşmacılar arasındaydı.
Ege Ecem Paralı COVİD-19’un Türkiye’de sağlık ve eğitim
sektörleri üzerindeki etkilerini anlattı. Öğrencilerin yaşadıkları
zorluklardan hastanelerdeki yeniliklere kadar birçok konuda
sorulan sorulara Türkiye’nin pandemi süreci boyunca yaşadığı
zorlukları ve yapılan yenilikleri de ekleyerek yanıtladı.

Osmangazi Rotaract Kulübü

Beyrut’ ta yaşanan patlamanın etkilerini azaltmak için
Rotaract Lebanon Club tarafından başlatılan bağış
kampanyasına Denizli Rotaract Kulübü tarafından destek
sağlandı.

Denizli Rotaract Kulübü
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Ağustos ayının ilk haftası * Dünya Emzirme Haftası * olarak
kabul edilmiştir. Chandigarh Midtown Kulübü’nün Meme
Kanseri konusunda farkındalık yaratmak için düzenledikleri *
Pink Campaign * projesine İzmir Rotaract kulübü de desteğini
göstermiştir.

İzmir Rotaract Kulübü
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RotaBook İzmir Hobi Grubu, 05.08.2020
tarihinde online buluşma gerçekleştirdi.
Okudukları kitaplar hakkında keyifli bir
sohbet gerçekleştiren üyeler sıradaki
kitaba karar verdi bile!

Buluşmalara doyamayan RotaBook İzmir
Hobi Grubu, ağustos ayının ikinci buluşmasını
24.08.2020 tarihinde gerçekleştirdi.
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GELECEK ETKİNLİKLER
15.09.2020 tarihinde Agora Rotaract Kulübü
ve Kendin Yap İzmir Hobi Grubu işbirliğinde
‘Makrome Tüy Yaprak Workshop’
gerçekleştirilecektir. Makrome tüyünden
duvar süsü veya takı yapmak için bu keyifli
etkinliğe katılabilirsiniz.

18.09.2020 tarihinde Güzelbahçe Rotaract
Kulübü ve RotaBook İzmir Hobi Grubu
işbirliğinde Kitap Söyleşisi gerçekleştirilecektir.
‘Sarsıntı’ kitabının yazarı Barış İnce ile
yapılacak olan bu keyifli söyleşiyi kaçırmayın.
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KÜLTÜR VE
SANAT BÜLTENİ
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BURSA ETKİNLİKLERİ

Konser – Yıldız Tilbe
10.09.2020 / 21.00
Bursa Kültür Park
Açık Hava Tiyatrosu

Resim – Van Gogh’un Kedisi
12.09.2020 / 19.00
Masterpiece Bursa

Heykel – Suratlar
19.09.2020 / 19.00
Masterpiece Bursa
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BURSA ETKİNLİKLERİ

Resim – Filler
25.09.2020 / 19.00
Masterpiece Bursa

58

DENİZLİ ETKİNLİKLERİ

Konser – Teoman
09.09.2020 / 21.00
Denizli Açıkhava Tiyatrosu

Konser – Pinhani
12.09.2020 / 21.00
Denizli Açıkhava Tiyatrosu

Konser – Mor ve Ötesi Senfonik
25.09.2020 / 21.00
Denizli Açıkhava Tiyatrosu
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İZMİR ETKİNLİKLERİ

Resim – Klimt Öpücük
11.09.2020 / 19.00
Masterpiece İzmir

İzmir Çikolata Festivali
18-19-20.09.2020 / 12.00
La Vie Nouvelle

Stand Up – CMYLMZ
19.09.2020 / 21.15
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

Konser – Mor ve Ötesi Senfonik
23.09.2020 / 21.00
Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
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İZMİR ETKİNLİKLERİ

Konser – Sıla
30.09.2020 / 21.00
Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu
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MANİSA ETKİNLİKLERİ

Konser – Emir Can İğrek
03.09.2020 / 22.00
Hayal Kahvesi Manisa

62

MUĞLA ETKİNLİKLERİ

Konser - Yuri Honing
Acoustic Quartet
06.09.2020 / 20.30
Gümüşlük Festival Merkezi

Konser – Daniel Zamir
08.09.2020 / 21.00
Gümüşlük Festival Merkezi

Konser – Abate Berihun
12.09.2020 / 20.30
Gümüşlük Festival Merkezi

Konser – Gülsin Onay,
Erkin Çağ, Çağ Erçağ
15.09.2020 / 21.00
Antik Taş Ocağı
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ROTARACT
AKADEMİ
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Bankacılık ve fİnansman eğİTİMİ
Kurumsal ve ticari bankacılık yönetimi, yatırım araçları, stratejik planlama, iş
geliştirme ve yatırımcı ilişkileri hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bir eğitim
olacaktır.
1 Eylül

Agora Rotaract Kulübü

MobİL FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ

Mobil fotoğraf çekimi nasıl yapılır? Enstantene açı ışık nedir? Mobil telefonlar
ile nasıl yapılır? Gibi sorulara cevap bulacağımız bir eğitim olacaktır.

2 Eylül

Urla Rotaract Kulübü
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Otİzm Farkındalığı EğİtİMİ
-

3 Eylül

Osmangazi Rotaract Kulübü

PoPÜLER DİYETLER EĞİTİMİ

-

7 Eylül

Bostanlı Rotaract Kulübü
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excel EĞİTİMİ
Uzun soluklu bir eğitim olacaktır.

8-15-22-29 Eylül

Ege Rotaract Kulübü

AstrolojİnİN hayatımıza etkİSİ EĞİTİMİ

Yıldız konumlanmaları, doğum haritaları ve doğum haritası okuma, konumların
ve evlerin anlamları, gezegenlerin temsil ettikleri alanlar ve konumlandıkları
evlere göre etkileri hakkında bir eğitimdir.

10 Eylül

Nİlüfer Rotaract Kulübü
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ŞİDDETSİZ İLETİŞİM EğİtİMİ
-

11 Eylül

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

KAYGI BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ

-

14 Eylül

Bostanlı Rotaract Kulübü
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sağlıklı beslenme
-

17 Eylül

Osmangazi Rotaract Kulübü

İŞE YENİ BAŞLAYANLARA İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

İşe yeni başlayan çalışanların kendini savunabilmesi, haklarına hakim olması
için gereken bilgileri içeren bir eğitim olacaktır.

21 Eylül

Bornova Rotaract Kulübü
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GÜNCEL LİDERLİK YAKLAŞIMLARI
Liderlik ve yöneticilik özelliklerimizi geliştireceğimiz, iderlik ve temel özellikleri
hakkında bilgi alacağımız bir etkinlik olacaktır.

23 Eylül

Agora Rotaract Kulübü

gökyüzünün dİLİ EğİtİMİ

-

25 Eylül

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü
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bİYOLOJİK SAATİN HAYATIMIZDAKİ YERİ

-

28 Eylül

Çiğli Rotaract Kulübü
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FAN PAGE: facebook.com/Rotaract2440
GRUP: facebook.com / groups / rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com / rotaracakademi
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