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2020-2021 DÖNEMİ
ROTAvİZYON kOORDİNATÖRü 
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N Değerli Rotaractör Dostlarım, 
 

Rotavizyon kasım sayısını İzmir’de yaşanan depremden dolayı 
erteleme kararı aldık. Bu sayımızda sizleri Rotary vakfını anlatan 

bir kapak ve içerik ile karşılıyoruz. kasım ayı için öncelikle 
belirtmemiz gerekir ki 10 kasım 1938’de bedenini toprağa 

verdiğimiz önderimizin fikirleri bizimle yaşamaya devam 
edecektir. 

 
Dergimizin bu sayısında bilim, sanat ve seyahat gibi çeşitli 

alanlardan içerikler bulunmakta. Geçtiğimiz ay duyurusunu 
yaptığımız “Benim kadrajım” bölümünde Rotaractör 

dostlarımızdan gelen fotoğrafları yayınladık. Gelecek ayın 
teması için de fotograflarınızı heyecanla bekliyoruz. 

 
kulüplerimiz adına yoğun geçen ekim ayında gerçekleşen 

tüm proje ve etkinlikleri sizin için derledik. kültür sanat Bülteni 
ile birlikte hazırladığımız “kültür 101” köşemiz dergimizi 

zenginleştirmeye devam ediyor. kasım ayında gerçekleştirilecek 
eğitimlere Akademi bölümünden ulaşabilirsiniz.

 
Rotavizyon’un hazırlanmasında çok büyük katkıları olan 

takımıma tekrar teşekkür ediyorum.
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ROTARY YAŞAM ALANI
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 30 Ekim cuma günü İzmirde 
acı kayıplarla ve maddi hasarla 
sonuçlanan şiddetli bir deprem 
meydana geldi. Depremde yıkılan 
evlerde hayatını kaybedenlere 
Allahtan rahmet, yakınlarına 
sabır, yaralananlara da acil şifalar 
dileriz. Yaşanan afet sonrasında 
Mansuroğlu Mahallesi 286/5 sokakta 
Rotary Yaşam Alanını oluşturduk.

Alanda şu anda kurulu 60 çadır 
bulunmaktadır. Çadırlamızın 39 

tanesine aileler yerleştirilmiştir. 
Yaşam alanının belirlendiği ilk 

andan itibaren Rotary, Rotaract 
ve İnteractlar olarak hep beraber 

çalışarak, el birliği ile çadırları kurduk. 
Düzenli olarak ailelerin ihtiyaçlarını 
takip ederek eksiklerini gidermeye 

çalışmaktayız.
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kulüp, Rotary Yaşam Alanınında belediye ekiplerine destek olacaktır. 
Bu süreçte aktif olarak görev alan tüm Rotary ailemize ve depremden 
hemen sonrasında bizlere ulaşarak destek olan isteyen tüm Rotaract 
kulüplerine çok teşekkür ederiz. 
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Rotary yaşam alanınında 
işgücü olarak destek olan 
kulüplerimize ayrıca teşekkür 
ederiz. 

Ayni ve maddi destekte 
bulunan kulüpler:  
Delikliçınar 
Efes 
Urla 
konak 
kordon 
Mavişehir 
karşıyaka 
Bostanlı 
Çalıkuşu 
Efes 
İzmir 
Bornova 
Balıkesir  

 
Not: Destek olan kulüp listesi 12 
kasım 2020’de BRT Yardımcıları 
aracılığıyla iletilen bilgilere göre 
hazırlanmıştır.
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Gözde kaya
Rotavizyon Takımı

ROTARY VAKFI NEDİR?
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ROTARY VAKFI NEDİR?

 1905 yılında kurulan Uluslarası 
Rotary,zamanla ayakta kalabilmesi için finansal 
desteğe ihtiyaç duymuştur ve 1917 yılnda 
UR’nin 6. Başkanı  Arch c. klump’ın gayreti ile 
“Rotary Bağış fonu” adı ile yaşama geçmiş, 
1928 yılında kurumsallaşarak “Rotary vakfı”
adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır.

vakfın amaçları;
•Rotary amacını ve 
misyonunu gerçekleştirmek
•Dünyada anlayış ve barışı 
sağlamak için çalışmak 

olmak üzere 2 temel amacı vardır.

 Ayrıca Rotary vakfı, Rotary sürekliliğini 
artırmak, kulüplerin güçlenmesi ve etkinliğini 

artırmak için desteğini yönlendirebileceği 
programlar gerçekleştirmiştir.

Bunlardan başlıca olanları;

•Polio ( çocuk felci) ile mücadele
•İnsani yardımlar
•Eğitim programları
•Dünya barışı’dır.

 Rotary vakfı ana gücünü
 Rotaryenler gibi insanlara hizmet 

etmek isteyen herkesten almaktadır. 
vakfın finansal gücü bu kişilerce yapılan

katkılardan almaktadır.
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Bölgesel Teşvikler;
• Bölgesel veya uluslarası kapsamlı, küçük 
bütçeli, kısa sürede bitebilecek projeler için 
kulüplerin kullanabileceği kaynaklar
• Birden fazla kulüp veya bölgenin katılımı ile 
gerçekleşen projelere kaynak olabilir.
• kaynak olduğu projelerin bir yıl içerisinde 
bitirilmesini isteyebilir.

 Rotary vakfı farklı konularda Rotaryenlere teşvikler vermektedir. 
Bunları “ bölgesel” ve “küresel” olmak üzere iki ana başlıkta 
toparlayabiliriz.

küresel Teşvikler;
• küresel teşvikler için toplumun ihtiyacı 
olan konularda yüksek bütçeli ve iz bırakan 
projelerdir.
• UR 7 öncelikli alanından herhangi birine 
uygun konulardan planlanması gerekir.
• küresel teşvikler için bir yıldan uzun ve proje 
bitiminden sonra da kullanımı devam edecek 
toplum bilgisini,becerisini ve kaynaklarını 
kuvvetlendirmesi gereken projeler olmalıdır.
• farkılı sTk’lar veya kamu kuruluşları ile işbirliği 
olan ve geniş katılım hedefleyerek büyük 
kitleleri etkilemek arzulanır.
• küresel teşvik projede en az bir uluslar arası 
partner ile çalışmak şarttır.
• Bir küresel bağışa fon yaratmak ve öncü 
olmak kalıcı bir değişime yatırım yapmaktır. 
sürdürülebilir projeler çeşitli biçimlerde 
ve konularda olabilirler ancak hepsinde 
aşağıdaki unsurlara rastlanır.

oToplumun katılımı
oGüncel malzeme ve teknoloji
oEkonomik süreklilik
oBilgi ve beceri
oMotivasyon
oÖlçülebilirlik
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Tüm Rotary vakfı Teşvikleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekn hususlar 
vardır.Bunlar;

• Herhangi bir gruba ayrımcılık veya fark gözetimi yapılmamalıdır.
• Bir kuruma veya topluma sürekli destek ve fayda sağlanamaz.
• vakıf ya da fon kurulamaz, bağışlanamaz.
• Arazi ya da bina alınamaz.
• Rotary’nin etkinliklerinde kullanılamaz.
• Önceden yapılmış etkinliklere fon sağlanamaz.
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Hizmet yoluyla dostluk idealini benimseyerek 
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Aylin Denizci
Çekirge Rotaract kulübü

BİR ZAMANLAR İNGİLTERE’DE
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kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim diye düşünürken, öncelikli 
olarak İngilizceyi en iyi şekilde öğrenmek için yurtdışında dil eğitimi 
almaya karar verdim. İngilizcenin anavatanı olan İngiltere’ye gitmeyi 
planladıktan sonra sıra geldi şehri seçmeye. Yurtdışı danışmanlık 
şirketiyle görüştükten sonra İngiltere’nin güney kentlerinden olan 
Bournemouth da eğitim almaya karar verdim. İngiltere’nin yazlık 
şehirlerinden olan Bournemouth upuzun sahil şeridiyle bile kesinlikle 
çok çekici bir doğaya sahip. Ayrıca kentin sakinlerinin sıcakkanlı 
olmaları ve aksanlarının hiç bozulmamış olması benim gibi İngiliz 
aksanı hayranları için bulunmaz fırsat oluşturuyor. Hafta sonları ise 
çeşitli etkinlikler için Londra’ya gitmek isterseniz 2 saat uzaklıkta 
olması büyük bir avantaj haline geliyor.

 Dil okulu olarak “Anglo-continental school of English” benim 
tercihim oldu ve konaklama olarak da okul ve etkinlikler dışında da  
İngilizce pratik yapmak ve kültürlerini öğrenmek açısından bir İngiliz 
ailenin yanında kalmayı seçtim. Okuldaki eğitimim tamamen öğrenci 
odaklı, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle interaktif şekilde öğrenmeye 
dayalı ayrıca konuşmaya yönelik pratiklerle de gayet verimli oldu. 
Arkadaşlarım ise oldukça çeşitli, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 
kişilerdi. Bu sayede sadece İngilizlerin değil bir çok ülkenin de 
kültürünü öğrenme fırsatım oldu ve kalıcı dostluklar edindim.
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 Dil okulu olarak “Anglo-continental school of English” benim 
tercihim oldu ve konaklama olarak da okul ve etkinlikler dışında da  
İngilizce pratik yapmak ve kültürlerini öğrenmek açısından bir İngiliz 
ailenin yanında kalmayı seçtim. Okuldaki eğitimim tamamen öğrenci 
odaklı, oyunlar ve çeşitli etkinliklerle interaktif şekilde öğrenmeye 
dayalı ayrıca konuşmaya yönelik pratiklerle de gayet verimli oldu. 
Arkadaşlarım ise oldukça çeşitli, dünyanın farklı ülkelerinden gelen 
kişilerdi. Bu sayede sadece İngilizlerin değil bir çok ülkenin de 
kültürünü öğrenme fırsatım oldu ve kalıcı dostluklar edindim.
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 Bournemouth da kaldığım 6 ay boyunca Londra, cambridge, 
southampton, Bath, Brighton, Glasgow, Edinburg gibi birleşik krallık 
sınırlarında bir çok şehri ve yaşadığım kente yakın küçük sahil 
kasabalarını gezme ve keşfetme fırsatı buldum. Hep söylediğim gibi 
hayatımın belki de en özleyeceğim zamanlarını geçirdiğim bu küçük 
kenti görmek isteyenlerin en kısa zamanda ziyaret edebilmeleri 
dileğiyle yazımı sonlandırıyorum. 
keyifli okumalar...
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Mustafa Men
Ege Rotaract kulübü

EDEBİYAT KLASİKLERİNİN ÇİZGİ 
ROMANA UYARLAMALARI SÜRECİNDE 
MAGAZİNLEŞME KAVRAMI
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Geride bıraktığımız 10-15 yılda klasik edebiyat eserlerinin çizgi 
roman uyarlamalarının yeniden yükselişe geçtiğini söylemek 

mümkün. Peki, bu konuya ilişkin olumlu ve olumsuz görüşler neler 
ve edebiyattan çizgi romana uyarlama sürecinde magazinleşme   

kavramı nasıl ortaya çıkıyor? 

 Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi roman, uzun yıllar sanat 
olarak kabul edilmemiş; 1960’lardan itibaren akademik çalışmalar 
ve medyadaki yayınlarda “hızlı tüketim nesnesi” özelliği nedeniyle 
aşağı seviye olarak damgalanmıştır. Bu yıllarda çizgi roman; 
edebiyat ve resim sanatlarını birlikte içeren –varoluşu nedeniyle 
bir anlamda her ikisine de ihanet içerisinde bulunan- karma bir 
tür olarak tanımlanırken; okuma alışkanlığı ve estetik zevklerin 
karşısında konumlandırılmıştır. Birçoğu fazlasıyla önyargı içeren 
bu olumsuz eleştirilerin etkisinin günümüze gelindiğinde azaldığını 
görmekteyiz. Gerçekten de 1980’lerden itibaren yapılan 
araştırmalar, pragmatik bir tutuma yönelik olsa da, çizgi romanın 
doğru ve etkili kullanımla özellikle eğitim ve okuma alışkanlığı 
bağlamında başarılı sonuçlar verdiğini göstermekte. Yine de 
görece ılımlı denilebilecek bu yaklaşım, konu klasik edebiyat 
eserlerinden çizgi romana yapılan uyarlamalara geldiğinde 
sekteye uğruyor. 
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 Yüksek kültüre ait klasik edebiyat eserlerinin popüler bir 
sanat formuna uyarlanması, neredeyse her durumda eleştiriyi de 
beraberinde getirirken; modern çağın yaratımı olan sinema ve 
özellikle de çizgi romana uyarlama sürecinde çoğunlukla olumsuz 
çağrışımlarla bir arada kullanılır. Eleştiriler en temelde, her iki 
türün görsele dayalı bir anlatıma dayanmakla beraber -mümkün 
olabilecek en- geniş hedef kitleye hitap edebilmek adına 
niteliğinin toplumun ortak paydada uzlaştığı en alt seviyedeki 
beğenilere göre şekillenmesiyle ilişkilidir. Buna göre, yüksek 
kültür eseri ancak ve ancak yozlaştırılarak bir sinema filmi ya da 
çizgi romana adapte edilebilir. Bu noktada, kendi aralarında 
yapılan bir kıyaslamayla -belki de hakkında fazla kuram inşa 
edilmediğinden tek boyutlu algılanması nedeniyle- çizgi romanın 
sinemaya göre daha aşağı seviye sayıldığı vurgulanmalıdır. 

 Edebi bir eserin çizgi romana 
aktarım sürecine ilişkin tartışmalar, 
yüksek kültür ve popüler kültür arasındaki 
ayrıma işaret eden birkaç önemli soru 
etrafında gezinir: Orijinal esere ne ölçüde 
sadık kalınmıştır? Anlatının detayları, 
görselleştirme amacıyla değiştirilmiş ya da 
görselleştirilemeyeceği gerekçesiyle yok 
sayılıp; içi boşaltılarak 
yavan bir özet haline 
getirilmiş; başka bir deyişle, 
magazinleşmeye hizmet 
edilmiş midir? üstelik 
çoğunlukla orijinal eseri 
okumaya vakti olmayan 
okura yönelik olma 
iddiasındaki bu çizgi romanlar,
 hakikaten orijinal esere 
eşdeğer kabul edilebilir mi? 
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 İlk olarak, doğrudan eseri yozlaştırma gibi bir kasıt 
olmasa bile; uyarlama sürecinin doğal bir parçası olarak 
magazinleşmenin gerçekleşebildiği vurgulanmalıdır. Anlatının 
olay örgüsü, karakterler gibi ana yapıtaşları ve bazı önemli 
ayrıntılar senarist ve çizerin orijinal metnin yazarıyla aynı önemi 
atfetmediği durumlarda metinden çıkarılabilir. Görselleştirme 
sürecinde eserdeki iç dünyaya ilişkin tasvirler yeterince/tamamen 
aktarılamayabilir ya da metnin bazı bölümleri akışı yavaşlatacak 
şekilde yer verilebilir, böylece anlatının finalinin okur üzerindeki 
etkisi kaybolabilir. 

 Eşdeğerlik konusuna gelince, magazinleşme sonucu 
ortaya çıkan çizgi romanın -orijinalin yerini tutma durumunu 
sağladığı kanısındaki- bilinçsiz okur üzerinde olumsuz etkilere 
sahip olduğu söylenmelidir. Çizer ve senarist tarafından uyarlama 
maksadıyla çerçevelenmiş, dolayısıyla ister istemez eserin belirli 
yönlerinin vurgulandığı bir üretim olduğunun ayırtında olmayan 
okur,  gerçekten orijinal eseri okuduğu hissine kapılabilmektedir. 
Bilmek ve sanmak arasındaki ayrımın gitgide buharlaştığı; 
suretlerin hakikatlerin yerini aldığı çağımızda ise bu durum tehlikeli 
bir gerçeğe işaret etmekte... 
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 Şunu kabul etmek gerekir ki diğer popüler kültür ürünlerinde 
de olduğu gibi, çizgi romanlarda da niteliksiz, doğrudan tüketime 
–ve aynı hızla unutulmaya- yönelik olanlar büyük bir okur kitlesi 
tarafından tercih edilmekte. Buna karşın, evrensel grafik tasarım 
ölçütlerine uygun, senaryo anlamında olmasa bile en azından 
biçimsel olarak özgünlük içeren nitelikli çizgi romanlar da mevcut. 
Benzer şekilde edebiyat klasiklerinin çizgi roman uyarlamalarında 
magazinleşme tuzağına düşmeden başarıya ulaşmak da imkânsız 
değil. Önemli olan, bu formun kendine has yapıtaşları olan ayrı 
bir sanat dalı olduğu kabul edilerek olabildiğince özgün şekilde 
ortaya konan eserin orijinalin yerini tuttuğu iddiasını taşımaması 
ve okurların bir tür kolaycılıkla bu iddianın ardına sığınmaması. 
Bu nedenle, peşin hüküm vermemek adına, bu ayrımın farkında 
olunarak okuma tercihlerinin yapılması önemli görünüyor. 
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Çekirge Rotaract kulübü

v

EKER RUN
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 01-04.09.2020 tarihleri arasında, 
Çekirge Rotaract kulübü 3. Geleneksel 
Eker I Run koşusunda, Tohum Otizm 
vakfı yararına 3 ayrı lokasyonda 
pandemi sebebiyle sanal koşu 
gerçekleştirdi. 
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 Otizme farkındalık sağlamak amacıyla yapılan etkinlikte Bursa 
kulüpleri olarak Uludağ’da yürüyüş gerçekleştirildi. İzmir’de İzmir 
kulüpleri yürüyüş gerçekleştirerek otizme farkındalığa katkıda bulundu, 
3. Lokasyon olarak 2430. Bölgede Eskişehir Rotaract kulübü bu projeye 
koşarak destek verdi.
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 Tohum Otizm vakfı adına yardım toplandı ve Instagram 
kanalında farkındalık yaratmak amacıyla video paylaşımları yapıldı. 
Yapılan videolar Tohum Otizm vakfı hesabında paylaşıldı.
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Esra Özcan
karşıyaka Rotaract kulübü

IKIGAI
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  İçinde bulunduğumuz pandemi 
döneminde kendimi kitaplara daha da 
çok verdim .İşte sizlerle son okuduğum 
aranızda hala okumayan varsa başucu 
kitabı yapabileceği IkIGAI‘yi paylaşıyorum.

 Dünyada en uzun yaşayan insanların Japonya da yaşadığı 
bilinen bir gerçek. Japonya’nın Okinawa şehrinde süper asırlık 
insanlar üzerinde yapılan araştırmaların öz kelimesidir “IkIGAI”.
 Birçok asırlık insana uzun yaşamalarının sırları sorularak ve 
alınan bilgiler ile hazırlanan bu kitapta ana fikir hep meşgul kalarak 
mutlu olma sanatı ve hayatta bir amaç edinmenin uzun yaşamanın 
sırrı olmasıdır.

 Japonlar herkesin bir Ikigasi 
olduğuna inanır ve her sabah 
yataktan kalkmak için sebepleri 
vardır, asırlık insanların en fazla 
bulunduğu ada olan Okinawa’daki 
insanlar yeni bir güne başlama 
sebebimizin ikigaimiz olduğunu 
söylüyor .
    Oldukça sade ,akıcı anlatımı ve 
hayatı bize yeniden tanımlaması 
açısından başucu kitabı olarak 
her daim yanınızda bulunabilecek 
bir rehber bence. Zaman zaman 
ihtiyacını duyduğumuz fikir ,cesaret, 
ve gerçekliğin güzel bir yansıması 
sunuyor bize .
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 Ikigai kısacası kişinin yaşam amacıdır . Temel fikir herkesin 
bir hayat amacının olmasıdır . Bu sayede çalışmış olmak için değil, 
sevdiğimiz işi yapmak, hayat amacımızı devam ettirmek için 
yaşayabiliriz.

 Hayatımızdaki olumsuzluklara direnç göstermeliyiz. Hepimizin 
hayatında olumsuzluklar vardır. Önemli olan bu olumsuzluklarla nasıl 
başa çıkacak olmamızdır.

 Bu felsefenin temelinin , gaye ya da arzuya hiçbir zorlama 
olmadan ,içten ve kendiliğinden bağlılık hissetme duygusuna sahip 
olmak olduğu da söylenir. 

 Yataktan fırlayarak kalkmanızı ve hedefinize odaklanmanızı , 
mutlu olmanızı sağlayan ve sürdüren bir duyguya sahip olmak olarak 
ifade edilişi, ikigai’nin tam olarak ne olduğunun anlaşılmasını da 
kolaylaştırır.
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     kitapta ikigai dört farklı elementin 
kesişim bölgesi olarak betimlenmiştir:

- Tutkularınız (yapmayı sevdiğiniz)
- Yetenekleriniz (iyi yaptığınız)
- Misyonunuz (yaparak insanlığa 
hizmet ettiğiniz)
- Mesleğiniz (yaparak para 
kazandığınız) 

    Yaşadıklarımızdan daha çok keyif almak ve yaşamımıza daha çok 
anlam katmak, yaşama sebebimizin farkına varmakla baslar. Buradaki 
püf nokta, bu farkındalığı ötelemeden, hemen şu andan itibaren 
yaşamamız.
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son olarak kitapta bize ikigainin on kuralı şu başlıklar ile özetliyor:
1- Aktif kalın, emekli olmayın.
2- Ağırdan alın.
3- Midenizi tıka basa doldurmayın. (Hara Hachi Bu)
4- Çevrenizde iyi arkadaşlarınız olsun.
5- Bir sonraki doğum gününüze kadar şekle girin.
6- Gülümseyin.
7- Doğayla tekrar bağlantı kurun.
8- Teşekkürlerinizi sunun.
9- Anı yaşayın.(İchi-Go İchi-E)
10- İkigainizi takip edin.

    Özetle, Uzun ve mutlu yaşamak için; en iyi yapabileceğimiz şeyin 
belki de varoluş sebebimizin yani Ikigai’mizin ne olduğunu keşfetmemiz 
gerekiyor.
Okuyacaklara şimdiden keyifli okumalar.

IK
IG

A
I



33

sıla salantur
Çiğli Rotaract kulübü

İLİŞKİLERDE DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR
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haberler aracılığıyla şahit oluyoruz. Çoğunlukla da erkeğin kadına 
uyguladığı şiddeti duyuyoruz. Peki acaba şiddetle ilgili bildiğimiz bazı 
bilgiler ne kadar gerçek? İşte yapılan araştırmalarda göre şiddetle ilgili 
doğru bilinen yanlışlar neler? 

ERKEK DE KADIN DA ŞİDDET 
UYGULAR

 Erkekler ve kadınların ilişkide 
uyguladığı şiddet miktarını ölçmek 
için bir araştırma yürüten sosyologlar 
straus ve Gelles’in yaptığı araştırmaya 
göre erkeğin ve kadının şiddetli 
davranışlarda bulunma sıklığı aynıydı. 
Ancak New York üniversitesinden Dr. 
vivian ve arkadaşlarının yaptığı bir 
başka çalışmada erkek şiddeti kadın 
şiddetine göre çok daha fazla zarar 
verici olduğu sonucuna varılmıştır. Eşleri 
tarafından şiddete uğrayan kadınlar 
yaralanıyor ve dövüldükten sonra 
tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyuyordu. 
İlişkideki şiddet erkeklerin değil 
ama daha çok kadınların ölümü ile 
sonuçlanabiliyordu.

 Erkeklerin kadınlardan fiziksel 
olarak daha güçlü olduğu ve 
erkeklerin şiddetinin yıkıcı sonuçları 
göz önüne alındığında kadınların 
erkeklere şiddet uygulamasının ne 
kadar zor olduğunu anlayabiliriz. 
Hatta sanırım hepimiz “kadınlar da 
erkeklere şiddet uygular” savının hayal 
edemeyecek kadar yanlış olduğunu 
biliyoruz. Dolayısıyla sayıca sıklığı eşit 
gibi görünse de bütün heteroseksüel 
ilişkilerde şiddet varsa bu çoğunlukla 
erkeğin kadına uyguladığı bir 
davranıştır diyebiliriz.
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R İLİŞKİDEKİ ŞİDDET MADDE VE ALKOL 

KULLANIMINDAN KAYNAKLANIR

 Pek çok kadın eşinin alkol ve 
madde bağımlılığı tedavi edilirse 
şiddetin ortadan kalkacağını 
hayal eder. Bu eşlerin bazılarında 
tedaviden sonra şiddetin son 
bulması gerçekleşebilir. Ama bunu 
genelleyemek doğru değildir.  
Öncelikle şiddet uygulayan kişilerin 
bazıları madde veya alkol kullanırken 
bazıları kullanmaz. Şiddet gösterenlerin 
alkol ya da madde kullananları 
her zaman bu etki altında şiddet 
gösterdiği anlamına gelmemektedir. 
Alkol ve madde kullanımı şiddeti makul 
göstermek için bir bahane de olabilir.

ŞİDDET UYGULAYAN EŞ ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEZ

 Hepimiz yaptığımız davranışların bugün ya da geçmişte 
çevremizden kaynaklanan olayların neden olduğu gönüllü 
davranışlar olduğunu düşünürüz. Gönüllü bir davranış bir seçim 
sonucu olur. Ya da bazı vakalarda şiddetin başlangıcında bir dürtü 
kontrol sorunu ve kontrol edilememe olabilir. Ancak vakaların büyük 
çoğunluğunda şiddet gönüllü olarak seçilen bir davranıştır. İlişki içi 
şiddet vakalarının çoğunluğunda erkek şiddet anlarını hatırlamakta 
ancak ya önemini küçümsemekte ya da sorumluluğunu almaktan 
kaçınmaktadırlar.  Araştırmalara bakıldığında şiddet vakalarının 
çoğunda bunun seçilen bir davranış olduğunu ve kontrol sorunu 
olmadığını söyleyebiliriz.
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KALDIKLARI İÇİN ÇILGIN OLMALILAR

 Bu yanlış belki de doğru çünkü 
istatistikler normal ilişkilerin ilk 5 senede 
%50 sinin boşanma ile sonuçlandığını 
gösterirken, şiddet içeren evliliklerin 
yalnızca %38’i boşanma ile sonuçlanıyor. 
Bu kadınlar neden ayrılamıyorlar? sebep 
sadece ekonomik mi yoksa şiddet 
görmekten hoşlanıyorlar mı? Hayır. 
İstismar olan bir evlilikten ya da ilişkiden 
kurtulmak sandığımız kadar kolay değildir. 
En büyük korkusu terk edilmek olan ve 
şiddet gösteren erkeklerden ayrılmak 
risklidir. Bu ilişkilerde ayrılmakla ayrılmış 
sayılmayabilirsiniz. Bir diğer neden çocukları 
varsa ve ekonomik olarak eşlerine bağımlı 
iseler, kadınların pek çoğu ayrılmayı göze 
alamayabilir. Diğer bir neden uzun bir 
süre fiziksel ve duygusal olarak kontrol 
altına alınmış ve sindirilmiş bir kadın yanlış 
bir inançla eşine ihtiyaç duyduğunu ve 
ondan kopamayacağını düşünebilir. Bir 
diğer nedeni pek çok istismar, şiddet, savaş 
mağduru gibi şiddet gören kadında travma 
sonrası stres bozukluğu yaşıyor olabilir.  Bir 
diğer neden ise kadınların eşlerini sevmeleri 
ve eşlerinin günün birinde düzelecekleri 
hayali ile yaşamalarıdır.

SONUÇ OLARAK KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEBİ NEDİR?

Herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Şüphesiz tek bir cevabı yok. Belki 
tarih, politik ve sosyoekonomik dinamikler kadına yönelik şiddeti 
bu kadar yaygın kıldı. Yoksulluk, ataerkillik, kadın-erkek ilişkisi ne 
dersek diyelim yine de bütün erkekler şiddet göstermiyor ve şiddet 
olan ilişkilerde şiddet gösteren erkeğin ve bu durumun her şeyden 
bağımsız özellikleri var.
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Gözde kaya
Rotavizyon Takımı

İZMİR’İN KURTULUŞU VE ATATÜRK
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 30 Ağustos 1922 Dumlupınar Meydan Muharebesi 
kazınıldıktan sonra 1 Eylül 1922’de “ Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.” 
emrini verir.  9 Eylül’de ordumuz İzmir’i aldıktan sonra Mustafa 
kemal Rauf Bey’e telgrafta : “Birliklerimiz İzmir doğu sırtlarında 
düşmanın son direnişini kırdıktan sonra bugün mağlup düşmanla 
beraber İzmir’imize zaferle girdik. Ben yarın öğleden itibaren İzmir’de 
bulunacağım”der.

 Aynı gün yola çıkan Mustafa kemal 
önce Turgutlu’yu ziyaret eder oradan 
Armutlu’ya gelir. Burada mola veren 
Mustafa kemal koyu renk güneş gözlüğü 
nedeniyle bir süre tanınmaz. Orada 
yaşayan bir ihtiyar, yanında bulunan 
bir resme ve Mustafa kemal’e birkaç 
defa bakar. Mustafa kemal gözlüğünü 
çıkarınca ihtiyar yaklaşır ve “Bu sensin!” 
diye bağırır. sonra çevresindekilere Ey 
ahali koşun, koşun! Bu odur, kemalimiz 
geldi!”der demez bütün halk otomobile 
koşar. kadın, erkek, çocuk, yaşlı kimi 
toprağı, kimi tekerlekleri öpüyor, kimi 
Mustafa kemal’in boynuna, eline sarılıyor 
kimi otomobili omuzlarında taşımaya 
çalışıyordu.
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 cumartesi günü karargahı ile Belkahve’ye gelen Mustafa 
kemal, kadifekale’de dalgalanan Türk bayrağını hava kararıncaya 
kadar uzun uzun seyreder.Geceyi geçirmek için kemalpaşa’ya geçer. 
Burada yaşanları Rüşef Eşref ünaydın şu şekilde anlatır;
	 “Seni,	bir	iki	basamak	merdivenle	ilk	katına	çıkılan,	zaten	sanırım	
o	ev	sadece	bir	katlı	 idi,	o	evin	kapısından	içeri	girişte,	başları	beyaz	
örtülerle	 sımsıkı	 sarılı	 köy	 kadınları	 karşıladılar.	 ....Yedi	 sekiz	 kadın...	
Gölgeler	gibi	çekingendirler.	Seni	o	dar	girişte	görünce,	yerlere	doğru	
eğildiler;	sarılıp	dizlerinden	öptüler;	baş	örtülerinin	ucu	ile	ayaklarından	
tozlar	aldılar,	bir	ikisi	o	tozları	gözlerine	sürdüler!	Ve	onların	gözlerinden	
senin	ayakkabılarına	yaşlar	damladı.	Sen	onları	ağır	başla	selamladın.	
Onlar	senin	önünde	el	bağladılar,	yaşlı	gözlerle	sana	uzun	uzun	baktılar.	
Bu	el	bağlayışlar,	bu	susuşlar	sana	bir	sonsuz	minneti	ve	hayranlığı	bin	
sözden	ne	kadar	daha	iyi	anlatıyordu.”

  10 Eylül 1922’de yanında fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve 
Asım Gündüz ile  İzmir’e gelen Mustafa kemal , fahrettin Altay ile 
buluşarak doğruca Hükümet konağına gitmiştir. İzmir Hükümet konağı 
balkonundan, konak meydanını dolduran İzmirlilere kısa bir konuşma 
yapar ve 
“	Bu	başarı	milletindir.”	der.
 konak Meydanı’na İzmirliler kurtarıcılarına armağan olarak üstü 
açık kırmızı beyaz kurdelalarla ve beyaz güllerle süslenen bir otomobil 
getirmiştir. Mustafa kemal hayranlıkla aracı izlerken güllerin arasından 
kuzuyu farkeder ve Ruşen Eşref Bey’e dönerek; 
“Aman!	Çabuk	gidin	söyleyin;	şu	kuzuyu	kesmesinler...”
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Ruşen Eşref Bey anlatır:
“Aşağıya	 çok	 hızla	 koştum.	 Fakat;	 kapını	 önüne	 varınca	 gördüm	
ki	 beyaz	 mermere	 al	 kanlar	 yayılmış,	 vaktinde	 yetişemediğimi	 arz	
için	başımı	ve	ellerimi	 kaldırıp	yukarı	 sana	doğru	baktım.	Gördüm	ki	
balkondan	 çekilmişsin	 şimdi	 o	 anı	 bir	 daha	 hatırladıkça,	 saldırgan	
ordusunu	 yok	 etmiş	 bir	 Muzaffer	 Başkomutanın	 bir	 kuzu	 kanı	
dökülmesine	bakamayacak	derecede	bir	insan	yüreği	taşır	olduğunu	
hasretle	bir	daha	anıyorum.”
“Bingazi	 muharebatı	 esnasında	 Derne	 ve	 Tobruk	 kumandanlığı	
vazifesini	kemal-i	muvaffakiyet	ve	celadetle	ifa	edip	bilahare	Bolayır	
Ordusu	 Erkân-ı	 Harbiye	 riyasetine	 tayin	 buyrulup	 harekât-ı	 ahirede	
(Edirne’nin	 geri	 alınması)	 fevkalade	 ibraz-î	 faaliyet	 eyleyen	 erkan-ı	
harb	 binbaşısı	 Mustafa	 Kemal	 Bey’in	 bera-yı	 tedbil’i	 hava	 şehrimizi	
teşrif	eyledikleri	 istihbar	olunmuştur.	Gazetemiz	bu	muhterem	askere	
beyanı	hoşamedi	eylemeği	vicdanı	bir	vazife,	telakki	eyleriz.”

Anadolu Gazetesinde ki bu haber Mustafa kemal’in Milli Mücadeleden 
önce dördüncü kez İzmir’e geldiğini göstermektedir. Ancak bununla 
ilgili olarak hiçbir kaynakta bilgi bulunmadığı gibi Atatürk’ün kendisi 
de bundan söz etmemektedir.



41

sedef Yıldırım
Güzelyalı Rotaract kulübü

KORONADAN SONRA HAYAT VAR MI?
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 Bugün dünyaya bir uzay aracı indiğini düşünün. köşeyi 
dönüyorsunuz ve karşınızda yemyeşil bir uzaylı duruyor. Hayatınızda 
daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştınız ve ne yapacağınızı, nasıl 
davranacağınızı bilmiyorsunuz. Muhtemelen yapacağınız ilk hareket 
bağırarak kaçmak olacaktır. koronayı ilk duyduğumuzda da aynı 
şekilde ne yapacağımızı bilemedik. Birçoğumuz hayatında daha 
önce bir salgın ile karşılaşmamıştı. Pandeminin ne demek olduğunu 
bile bilmiyorduk belki de. verebileceğimiz en doğal tepkiyi verdik tabii 
ki ve korktuk, kaçtık, saklandık. Pandemiyi yavaş yavaş hayatımızın 
bir parçası haline getirdiğimiz bu dönemde bazılarımız durumu yok 
sayıyor gibi görünürken bazılarımız ilk günkü korumacılığına devam 
ediyor. Peki bu süreçte psikolojimiz nasıl etkilendi? 

 Birçoğumuz evde hiç vakit geçirmediği kadar vakit geçirdi. 
Düzenimiz değişti, rutinlerimizden şaştık ve sosyallikten uzak kaldık. 
Bu süreçteki ruh halimiz aslında süreci nasıl algıladığımızla ilgili olarak 
değişiklik gösterdi. Örneğin uzun zamandır hobilerine vakit ayıramayan 
biri bu süreci bir fırsat olarak algılarken öte yandan sosyallikten uzak 
kalmanın ciddi moral bozukluklarına sebep olduğu da oldu. ve 
hatta hayatında pek bir farklılık hissetmeyen içe dönük kişilik özelliği 
taşıyan bireyler de vardı. siz hangi noktadaydınız? Dönüp geçtiğimiz 
aylara baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu süreci yalnızca yatarak 
geçirdim, hiçbir şey yapmadım diye düşünüyorsanız kendinize haksızlık 
ediyorsunuz demektir. Herkes her an üretmek zorunda değil.
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 vücudunuzu ve ruhunuzu dinlediğinizde, size yalnızca 
dinlenmek istediğini söylüyorsa ve siz bunu dinlemişseniz ne harika. 
kendinize duyduğunuz ihtiyaçları sağlayabildiğiniz için teşekkür 
etmelisiniz. karantina dönemi ve sonrasında odaklanma sorunu 
yaşamış olabilirsiniz. Unutmayın ki günlük yaşantımızdaki değişiklikler 
her an bilincimizde olmasa da, bizleri büyük ölçüde etkiler. Peki bu 
hep böyle mi olacak? Pandemi dönemi hayatı algılayışımızda, yaşayış 
tarzımızda büyük izler bırakacak ve hayatımız öncesi gibi olmayacak. 
fakat bu zannettiğimiz gibi kötü bir durum değil. 

 kendimizi tanımaya fırsat bulduğumuz, kendimizle başbaşa 
kalabilmeyi öğrendiğimiz ve belki de hayattaki kaygılarımızın 
zannettiğimiz kadar elzem olmadığını anladığımız bir süreci geride 
bırakmış olacağız. Bu süreçten bize kalan, öğrendiklerimizin hayatımıza 
vereceği yön olacak. sabretmeyi ve sorunlarla başa çıkmayı öğrenmiş 
insanlar olarak devam edeceğiz hayata. Elbet bir gün pandemi son 
bulacak ve normal olarak nitelendirdiğimiz eski düzenimize döneceğiz. 
kaygılarımız elbet geride kalacak… Bu süreci en sağlıklı şekilde 
atlatmak için yapmamız gereken rutinlerimizi bozmadan yaşamaya 
devam etmek. Örneğin işe gitmeyecek olduğumuz günlerde bile 
aynı saatte uyanıp aynı saatte uyumak. Bu şekilde vücudunuza 
her şeyin normal olduğu mesajını verebileceksiniz. Bir başka deyişle 
vücudunuzdan pandemide olduğunuzu gizleyeceksiniz. Aynı 
şekilde düzenli beslenmenize dikkat etmeniz vücudunuzun direncini 
artıracaktır. En önemlisi ise tüm dünyanın sizinle aynı süreci yaşadığını 
ve yalnız olmadığınızı hatırlamanızdır. Bugün kendinize bir iyilik yapın ve 
kaygılarınızdan arının. Hislerinizi yakınlarınızla paylaşın ve gerektiğinde 
profesyonel bir yardım almaktan kaçınmayın. sağlıklı günlere… 
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Musa Oskay
Bornova Rotaract kulübü

OTOSTOPLA 6 DURAK
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 Herkese yeniden merhaba, Yol üzerinde duran ve bize 
Akyaka’ya nasıl gideceğini soran Ahmet Abi’ye cevabımız şöyle 
olmuştu; aslında bizde oraya gidiyoruz. Ahmet Abi, Manisa’dan 
geliyordu. Çiftçi olan Ahmet Abi eşi ve çocuğu ile bir tatil planlamıştı. 
Bizi de götürmeyi teklif etti, tabi ki kabul ettik. 
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 Yol boyu hiç sohbet etmemiştik. Yarım saat sonra Akyaka’ya 
vardık. saat gece bir olmuştu. Bir sahile gidip yanımıza aldığımız 
tulumları giyip uyuduk. Aslında benim planımda Akyaka yoktu ama 
saat geç olmuştu Ahmet abi de durunca yol beni buraya getirmişti. 
Ertesi sabah uyanır uyanmaz Melo ve Ayça, haydi kahvaltı yapmaya 
gidelim dediler. Amacım biri ile hareket etmek değildi, yalnız ve 
spontane hareket etmek istiyordum. Nazikçe tekliflerini reddedip 
Marmaris için yola koyulmam gerektiğimi söyledim. Aslında bende 
acıkmıştım. 
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 Şans eseri Akyaka’ya gelmişken Azmak Nehri’ne gitmeden 
ayrılmayacaktım. Merkeze gidip sıcak bir çay ve gevrek ile 
kahvaltımı yaptım. Hiç bilmediğim bir yerdi, sora sora Azmak Nehri’ne 
gittim. Bence kesinlikle gidip görmelisiniz. Birçok yer gezdim ama o 
kadar soğuk suya temas etmemiştim. İkiye kadar Azmak’ta gezip 
öğle yemeğinden sonra Marmaris’e gitmek için yola çıktım. Otostop 
ile akşamüzeri altıda Marmaris’e varmıştım. Tatil şimdi başlıyor…
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İzmir Rotaract kulübü

7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?
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 kurumsal kimlikleriyle, uzun sunumlarıyla 
tanıdığımız iş insanlarının “kurumsal” perdesi 

aralandığında kendilerini bu maratonda öne 
çıkaran farklılıklarını veya günlük rutinlerini, belki 
de hiç de farklı olmayan günlük hayat akışlarını 

kısacası onları şu anki geldikleri noktaya ulaştıran 
“öz” ile tanışmak ister misiniz? 

İzmir Rotaract kulübü olarak her ay bir iş insanı, yönetici veya 
girişimciyi bu noktaya getiren “öz” ile sizleri tanıştıracağımız iş insanı 

Şeref Tufan Yazıcı’dır.

ŞEREF TUFAN YAZICI KİMDİR?

 30.10.1959’da Trabzon’da 
doğdu. İlk Orta ve Lise eğitimini 
Trabzonda tamamladı. Orta Doğu 
Teknik üniversitesi Gaziantep 
Mühendislik fakültesi Elektrik 
Mühendisliği fakültesinden 1983 
yılında mezun oldu.
 sırasıyla;
1983 yılından buyana AsELsAN 
A.Ş.’de sistem Tesis,sistem Planlama 
Mühendisi,satış Tesis Müdür Yrd.ve 
Çeşitli Mühendislik projelerine Proje 
koordinatörü olarak çalıştı.
Ocak 2000’de Aselsan’dan ayrılarak 
Deka Digital AŞ. ye yönetici ve ortak 
olarak katıldı.
Deka Digital AŞ. Yönetim kurulu ve 
20-21 dönemi İzmir Rotary Başkanıdır.
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İzmir Rac: Günlük rutininizde kalkış saatinizin erken olduğunu 
söylemiştiniz sabah 05.00 akşam 22.00 saatleri arası. Peki bu aradaki 
süreçte gün içerisinde herhangi bir egzersiz yapıyor musunuz? Hafta içi 
ve hafta sonu olarak değerlendirebiliriz.

Şeref Tufan Yazıcı: sabah en geç 08.00’de iş yerimde olmayı hedefler 
ve ona göre hareket ederim. İzmir’e geldiğimden beri sports üyesiyim. 
Aşırı spor yapan birisi değilim. Pandemiden önce her sabah mutlaka 
20 dakika yürüyüş, 4 tur koşu ve saunaya girip egzersizimi noktalardım. 
salona gidemediğim zamanlarda iş yerimdeki spor odamda egzersiz 
yapmaya
özen gösteriyorum.

İzmir Rac: Günlük yemek rutininiz nedir? Neler yemeyi seversiniz 
ve nasıl beslenirsiniz? sabah, öğle ve akşam öğünleri dışında ara 
öğünleriniz var mı?

Şeref Tufan Yazıcı: kızlarımın okul dönemlerinde çok iyiydi; her sabah 
düzenli olarak standart Türk kahvaltısında olan peynir, simit vb. şekilde 
yapıyordum. kızlarım evden ayrıldıktan sonra sabahları işe giderken 
İskele fırın’dan 3-5 tane simit alarak iş yerimde arkadaşlarımla 
birlikte kahvaltımı yapıyorum. Öğlenleri genellikle yemek yemeyi 
tercih etmiyorum; ama mevsimine uygun meyve tüketmeyi ihmal 
etmiyorum. Akşam öğününe gelecek olursak akşamdan aşırı 
yiyenlerdenim, ne olursa yerim. Eşim çok güzel yemek yapar, öyle 
olunca frenler tutmuyor. (Gülüyor). Haftada bir mutlaka dışarıda 
yemek yeriz. Pandemi dönemi hariç tabi ki.
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İzmir Rac: Neden haftada bir dışarıda yemek yemeyi tercih 
ediyorsunuz? Eşiniz ile birlikte kaliteli zaman geçirebilmek için mi?

Şeref Tufan Yazıcı: Evet, kaliteli zaman geçirmek ve gezmek için. 
Özellikle balık yemek için çıkıyoruz. İzmir’de de balıkçılar var ama 
bugün foça’da balık yiyelim diyebiliyoruz. Aynı şekilde kuşadası, 
Çeşme’de de. Ara sıra seferihisar’da enginar yemek için Artemis 
Restaurant’ı tercih ediyoruz. Eğer ilginiz varsa enginarın her çeşidi 
vardır. Eşimle birlikte genellikle yanımızda arkadaşlarımız olmasını tercih 
ederiz. En az 2 aile oluruz, yalnız
başımıza olmaktan pek hoşlanmayız. 

İzmir Rac: Haftada bir aileye özel hafta içi rutininizden ayrı olarak bir 
aile rutininiz var? Doğru mu anladık? 

Şeref Tufan Yazıcı: Evet, öyle.

İzmir Rac: Rotary sebebiyle katılmak zorunda olduğunuz toplantılarınız 
elbette ki var; ancak eşinizin katılamadığı veya zamanı olmadığı 
durumlar oluyordur. Çiftler genellikle birlikte bir şeyler yapmaktan çok 
hoşlanırlar. kimi insan eşi ve arkadaşları ile birlikte olmayı sever kimi de 
arkadaşlarıyla ayrı takılmayı sever. Böyle bir rutininiz var mı? 

Şeref Tufan Yazıcı: Yok olursa da ayda birden fazla değildir.

İzmir Rac: Birden fazla olsa sorun olur mu peki? (Herkes gülüyor.) Bu 
konuda vize noktasında mısınız tercih noktasında mısınız?

Şeref Tufan Yazıcı: Durumu net açıklarsam sorun olur; ama iş gereği 
çok fazla seyahat ederim. Haftada bir mutlaka Ankara ve İstanbul’a 
gitme durumum olduğu için otomatikman öyle bir şeye imkan 
yaratmamaya çalışıyorum.
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İzmir Rac: Çok teşekkürler çok samimi bir cevap oldu Şeref Bey.:) 
Aslında biraz da Rotaract-Rotary kısımlarına geçmek istiyoruz. 
Rotaractörler olarak siz değerli Rotaryenlerle bir araya geldik ve 
bu bir araya gelmelerin artmasını temenni ediyoruz. Özellikle sizler 
hayatınızda belli noktaya gelmiş insanlarsınız. Rotaractörler şu an da iş 
bulma, kariyerinde bir yerlere
ulaşma ve bir yerlere ilerleme noktasında çaba sarf ediyor. Bu 
noktada Rotaryenlerin Rotaractörlerin iş hayatına giriş yapmasında 
yeterince destek olduğunu düşünüyor musunuz? sizce ne yapılması 
gerekir ? Bu konu hakkındaki fikirleriniz nelerdir?

Şeref Tufan Yazıcı: Düşünmüyorum. Uzun süre vakit geçirdikten bir 
süre sonra akraba gibi oluyorsun Rotary- Rotaract gibi. Biraz önceki 
bakış açıma doğru geliyor haliyle. Genellikle bizde aşırı samimiyet 
ve aşırı ilişki sırların ortaya dökülmesine kadar gittiği için insan yakın 
çevresine ister Rotary olsun ister Rotaract olsun biraz daha mesafeli 
davranabiliyor.
Ben Rotary’e girdikten sonra yaşadığım bir sürü olumlu şey olduğu 
gibi olumsuz şeylerde oldu. Bunun bir kısmını hayatın içerisinde bir 
paranteze alıp, kapatıyorsun. Yaşamamış kabul ettiği şeyler oluyor. 
Ama destek verenler var tabi ki. Mesela bizim kulübümüzde Tamer 
Taşkın ve
Polat Muşkara bu duruma çok açıktırlar. Rotaractörlere veya 
Rotaractör olmasa bile herkese imkan sağlarlar. Onların dünya görüşü 
yetişebildikleri herkese imkan sağlamaktır. Başka bir grup var mesela, 
kişileri kullanmaya yöneliktirler. Ucuz iş gücü ve bedava iş gücü gibi 
yaklaşım yapanlardan bahsediyorum. Bunları da görüyorsun ama 
eleştiremiyorsun, çünkü hayat böyle.
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İzmir Rac: Peki size herhangi bir pozisyon için bir Rotaractör gelse ve 
sizin aramış olduğunuz niteliklere sahip olsa öncelik verir misiniz? Yoksa 
bahsettiğiniz gibi akraba iş yapmaz noktasında mı düşünürsünüz?

Şeref Tufan Yazıcı: Hayır, Rotaractörlüğüne bakmam. O an gerçekten 
benim işime lazım ise Rotaractörlüğünü bir kenara koyarım ve 
çalışmama devam ederim. saygın kantoğlu diye bir arkadaşım var. 
İzmir’e geldiğimde Rotary’e onun sayesinde girmiştim. saygın’a 
superonline’daki iş birlikleri ile birlikte gel beraber çalışalım dedim. 
İşlerimiz ‘bu’, bize
‘burada’ nasıl yardımcı olabilirsin gibi. sonra Ukrayna işi olunca, 
Ukrayna’daki işe gönderdim. Şu an da ailesi ile Ukrayna’ya yerleşti. 
Buradaki iş arkadaşlığımız onun patronluğa giden yolu
oldu.

İzmir Rac: sonuçta baktığınız zaman Rotary ve Rotaract’ın 
amaçlarından biri network sağlayıp o network ile belli bir noktaya 
ulaşmak. Belki birçoğumuzun ulaşmak istediği hedefi budur. Başlangıç 
için iletişim ağının oluşması konusunda da Rotaractör olması önemli 
değil midir sizin için?

Şeref Tufan Yazıcı: sırf Rotaract diye birinci önceliğim o kişi olmaz. 
Benim için önemli olan kişinin kendisidir. Takıma uygun olmayan kimse 
ile çalışmam. Ancak dediğiniz gibi Rotaractör olan biri Rotaractör 
olmayan birine göre benimle daha kolay iletişime geçebilir.
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İzmir Rac: Bizler sizi genel olarak çözüm odaklı ve aslında sabırlı olarak 
biliyoruz. sabırlıdan kastımız sorunlara, önerilere karşı daha kontrollü ve 
sakinsiniz. Bizler yaşlarımız gereği olaylara daha alevli yaklaşabiliyoruz. 
İnsanlar dış dünyada, profesyonel yaşamda ve dernek yaşamlarında 
böyle iken iç dünya yani ailelerine döndüğü zamanlar tahammül 
seviyeleri daha aşağı seviyede olabiliyor. siz de tahammülünüzün 
çoğunu ev dışında tüketip bunu aileye yansıtır mısınız? sakin bir baba 
mısınız yoksa kısıtlayıcı bir baba mısınız?

Şeref Tufan Yazıcı: Evet bu bana çok söylenir. Hiç kısıtlayıcılığım 
olmadı; ama tabi ki bunu aileme sormak lazım :) Ama öyle 
görünüyorsam da yapabilecek hiçbir şey yok. Büyük kızım İzmir kız 
Lisesi’ni bitirdi. Yeditepe üniversitesi’nde Mimarlık okudu. Acayip sosyal 
biridir. küçük kızım da İzmir Amerikan koleji’ni bitirdi. Şu an da Bilkent 
üniversitesi’nde Psikoloji eğitimi alıyor. Büyük kızımın tam aksine küçük 
kızım daha sakindir. Benim kopyam gibi, saklanan ama bir yandan da 
işini halleden biri. kızlarımın ikisine de aynı davranmaya çalışıyorum 
ama iki farklı karakterler sonuçta aynı olamadığını fark ediyorsun.

İzmir Rac: İş hayatınızda paylaşımcı mısınızdır? Yoksa yönetici 
yöneticidir, diğerleri yönetici değildir midir? fikri sorduğunuz zaman 
mı söylenmesinden hoşlanırsınız? Yoksa diğer arkadaşların size fikir 
getirmesinden mi hoşlanırsınız?

Şeref Tufan Yazıcı: Tüm iş arkadaşlarımın bana fikir getirmesinden 
hoşlanırım.
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İzmir Rac:  Ev içerisinde demokratik misinizdir? Daha paylaşımcı 
mısınızdır? Herhangi bir durumda evdeki bireylere fikirlerini sorar mısınız?

Şeref Tufan Yazıcı:  kararımı vermişsem çok sormam. :) Bu biraz konuya 
bağlı bir durum. Biraz baskınımdır, bildiğim şey doğrudur. İpin ucunu 
kaçırdığım zaman kontrol edemeyeceğim durumlar ortaya çıkabilir. 
Bu durumlar bazen maddi bazen sosyal anlamda olabilir. Ama bu 
kimseyi baskı altına almak için değildir.

İzmir Rac: Her insanın hayatında minik adımlar vardır. “Şu” olsa biraz 
daha rahat nefes alabilirim dediğiniz bir şey var mı? İşle ilgili olabilir, 
sosyal olabilir vs.

Şeref Tufan Yazıcı: sadece işten kurtulsam rahatlayacağım diyebilirim. 
(Gülüyor). Ama bu işten kurtulsam kesin yine başka bir iş yapacağım. 
Evde oturmak bana göre değil. kart oyunları ve diğer oyunları 
oynamayı bilmem, zaman kaybı gelir. İş hayatını biliyorsun, iş yerleri
bize ait değil devlete ait, her ne kadar ortağı olsam da. kazanırken 
devlet orada ama batarken tek başınasın. İş hayatına atılacaklara 
veya kendi işini kuracaklara bazı şeyleri doğru inceleyip
ondan sonra iş kurmalarını tavsiye ederim. farklı birkaç deneme 
yaptıktan sonra “Tamam” diyebilirler. Benim yıllar önce risk 
görmediğim şeyler bugün risk. Bunlar dışında iş hayatındaki niyetim: 
elim, ayağım tuttuğu müddetçe kimseye yük olmayacak
hale gelinceye kadar çalışmak isterim. Yük olacaksam da bırakırım. 
Şu an da Ukrayna’da devam eden batık bir şirketim var ama devam 
ediyor. Buradan destekliyoruz. Yaklaşık 100-110 kişilik bir şirket hayatını 
devam ettiriyor bir şekilde.
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İzmir Rac:  Peki, iş hayatına gelişme sağladığınız dönemdekine göre 
handikaplı olduğumuz hepimizin ortak kabulü ki biz aslında bunu 
sizlerin jenerasyonuna kabul ettirmekte biraz zorlanıyoruz. Genellikle 
şöyle bir yaklaşım var: ‘gençler öyle, böyle, şöyle olduğu için 
bir yerlere gelemiyorlar’, bu ülkenin koşullarına doğrudan bağlantılı 
bir şey. sizin duruma bu şekilde bakıyor oluşunuza sevindik. Bu 
sohbetimizin bize bir çıkarımı ve faydası oldu. Mevcut koşullar 
içerisinde değerlendirirsek neler yapmamızı önerirsiniz?

Şeref Tufan Yazıcı:  İster iş hayatında olalım ister olmayalım, ne olursak 
olalım bir dünya dili: İngilizce, fransızca, İspanyolca vb. herhangi bir 
dünya dilini iletişim kurabilecek ve kendini kabul ettirecek kadar kesin 
öğrenmemiz şart. Dünyadaki örneklere baktığımız zaman
dil bilenler nerede olduklarından bağımsız bir şekilde kendilerini 
kabul ettirebildiler ve sıfırdan başlayabildiler. Bizlerde kimsede pek 
sanat yoktur. Örneğin bir Alman geldiği zaman oturup karikatür 
çizerek, garsonluk yaparak vb. şekilde parasını kazanabiliyor. Bizler 
hizmet etmenin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Bundan ötürü 
herkes bulunduğu noktanın erişilmez olmasını istiyor. Öyle bir yer yok. 
Merdivenleri teker teker çıktığın zaman bir gün bakarsın en üstte
olabilirsin. kısaca tavsiyelerim; mutlaka bir dünya dili öğrenmeniz ve 
çok iyi bir ekosistemde(iş hayatı, arkadaşlık) birbirini destekleyebilecek 
bir arkadaşlık sistemi kurmanız. Rotaractörlük buna ne kadar etki eder 
bilemiyorum hiç Rotaractör olmadım. 
Çok teşekkür ederim umarım sizi sıkmamışımdır ve anlamlı bir
sohbet olmuştur.
 

İzmir Rac: Rotaract İstanbul gibidir başkanım, size ne lazımsa onu 
bulursunuz içerisinde, bu şekilde düşünebilirsiniz :) keyifli sohbetiniz için 
çok teşekkür ederiz.
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can Gültekin
İzmir Rotaract kulübü

WAKE UP NEWS!
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 Eurelectric, 2030 yılına kadar AB’nin enerji ihtiyacının %80’inin 
fosil yakıt dışındaki temiz enerji kaynaklarından karşılanmasının 
hedeflendiği açıkladı. Avrupa Elektrik sanayi Birliği Eurelectric, 
tarafından 14 Eylül 2020 Pazartesi günü yapılan açıklamada, 
Avrupa’daki ekonomik krizin uzama ihtimaline bakılmaksızın: 2030 
yılına kadar AB’nin enerji ihtiyacının %80’inin fosil yakıt dışındaki 
temiz enerji kaynaklarından karşılanmasının hedeflendiği açıklandı. 
Eurelectric tarafından hazırlanan raporda, bu yılın ilk altı ayında AB 
çapında üretilen elektriğin üçte ikisinin karbonsuz kaynaklardan elde 
edildiği belirtildi. Avrupa’da yenilenebilir kaynakların toplam enerji 
üretiminin %40’ına ulaştığı belirtilen raporda: – Enerji üretiminde fosil 
yakıt kullanımının yıllık bazda %18 azalarak, – Toplam üretimdeki 
ağırlığının %34’e düştüğü açıklandı. Bundan on yıl evvel yenilenebilir 
kaynaklı enerji üretiminin sadece %20 düzeyinde olduğu, geçtiğimiz 
sene ise bu oranın %34’e yükseldiği belirtildi. Elektrik araçların şarj 
altyapı sistemlerinin bir an önce yaygınlaşması gerekiyor… 
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 Eurelectric Genel sekreteri kristian Ruby bu yıl elektrik 
üretim sektöründeki şirketlerin pandemi sürecinde hastanelere, 
hükumet binalarına ve evlere temiz ve güvenilir enerji sağladığını 
belirtti. kristian Ruby, bu sektörün toplum sağlığı açısından sahip 
olduğu değerin önemine dikkat çekti. Ruby, 2030 yılı hedeflerini 
tutturabilmek, hatta bu hedefleri de aşabilmek için önlerindeki 
bazı mevcut engelleri ortadan kaldırmak için hızla adım atmaları 
gerektiği konusunda da uyarıda bulundu. Ruby ayrıca hedeflerin 
tutturulması için rüzgar ve güneş üretim kapasitelerinin mevcudun iki 
katına çıkarılması gerekliliğini de hatırlattı. Eurelectric’in raporunun 
devamında ise, virüs salgınına bağlı kısıtlamalar nedeniyle yakın 
zamanda birçok projenin geciktiği ve özellikle uzun izin alma 
prosedürleri nedeniyle projelerin yavaş ilerlediğine vurgu yapıldı. 
Raporda ayrıca, elektrik araçların şarj altyapı sistemlerinin de bir an 
önce yaygınlaşması gerektiği ve son zamanlarda kömür ithalatında 
meydana gelen artış eğiliminin durması için acilen tedbirler alınması 
gerektiği de belirtildi. 
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Kasım	Ayı	Konsepti	:	KAHVE

“BENİM
KADRAJIM”
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Agora RAc
Rengin Yılmaz

Agora RAc
Rengin Yılmaz
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Balçova RAc
Çisem Çelikoğlu

Balçova RAc
Şimal Sakarya
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Balçova RAc
Ecem Öztürk

Balçova RAc
Ecem Öztürk
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Balçova RAc
Senada Yamaç

Balçova RAc
Eda Özay
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Balçova RAc
Simge Soygür

Balçova RAc
Aybala Tuncer
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Göztepe RAc
Alara Türköz

Göztepe RAc
Nazire Hamurcu
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Göztepe RAc
Alara Türköz

karşıyaka RAc
Esra Özcan
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karşıyaka RAc
Esra Özcan

karşıyaka RAc
Esra Özcan
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karşıyaka RAc
Esra Özcan



Aralık	Ayı	Konsepti:	Evcil	Hayvanlar

 Benim kadrajım da sevimli 
dostlarımızın zamanı.
 İster kendi evcil hayvanınızı ister 
sokak hayvanlarını yine bir influencer gibi 
fotoğrafla bizlerle paylaş ve bu köşede 
sen de yerini al...

“BENİM 
KADRAJIM”
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KULÜPLERDEN
HABERLER
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GELECEĞİN ARAÇLARI : ELEKTRİKLİ VE MOBİL

Agora Rotaract Kulübü

Agora Rotaract kulübü her ay meslekleri alanında 
başarılı kadınlarla eğitim ve meslek sohbetleri 
gerçekleştirmeye devam ederek  her bir sohbet için 
Tegv’e bağışta bulunarak 1 öğrencinin eğitim hayatına 
destekte bulunuyor. kasım ayının superwomen 
serisinde, kaliforniya üniversitesi’nde araştırmacı ve 
ABD’de girişimleri olan bilim kadını Şebnem Tuğçe 
Pala ile sürdürülebilir ulaşım ve kamu politikaları üzerine 
sohbet gerçekleştirdi. katılımcıların sorularıyla renklenen 
sohbette Şebnem Tuğçe Pala başarılarıyla ilham oldu.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ

Agora Rotaract Kulübü

Agora & Bostanlı RAc kulüpleri , Yamanlar LEO 
ve karşıyaka JcI iş birliği ile Av. Nazan Moroğlu 
tarafından  ‘Toplumsal cinsiyet Eşitsizliği ve İstanbul 
sözleşmesi’ konulu seminer gerçekleştirdi.
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ADOBE PHOTOSHOP EĞİTİMİ

Bademli Rotaract Kulübü

Bademli Rotaract & Rotaract Akademi işbirliğiyle 
eğitmenliğini Rtc. Neslişah Erdem ‘in üstlendiği 2 
aşamadan oluşan ‘’Adobe Photoshop’’ eğitimi 
gerçekleştirildi. Photoshopun renkli sayfalarında 
eğlenceli bir zaman geçirilerek , afişler hazırlandı. 

BİZİM MAHALLE BADEMLİ

Bademli Rotaract Kulübü

Bademli Rotaract kulübü, Bizim Mahalle 
projesiyle belirledikleri konaklı İlköğretim ve 
Ortaöğretim Okul’unun dış cephesini boyadı. 
Proje doğrultusunda öğrencilerin kendi ürünlerini 
yetiştirebileceği bir Tarım Alanı oluşturuldu. 
Öğrencilere geri dönüşüm farkındalığı ve geri 
dönüşüm alışkanlığı kazandırma adına okulda 
belirli yerlere  çöp potaları konuldu. Bu proje ile 
hedeflenen, öğrenciler potalara atılan çöpleri 
biriktirerek eğlenceli bir şekilde öğrencilere çevreyi 
koruma bilinci kazandırmak.
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DÜNYA MİMARLAR GÜNÜ

Bademli Rotaract Kulübü

Bademli Rotaract  kulübü & İnşaat ve Yapı Meslek Grubu 
İşbirliğiyle 5 Ekim Dünya Mimarlar günü kapsamında , 
Bursa Mimarlar Odası Başkanı sn .Şirin Şimşek Rodoplu ile 
‘’Mimarlık ve sanat’’ konulu röportaj gerçekleştirdi. Bursa 
Akademik Odalar Birliği de röportaja katılım sağlayarak bu 
keyifli röportajı canlı yayın ile paylaştı.  Dünya Çocuk Günü 
ve Dünya Mimarlar Günü kapsamında, konaklı İlkokulu 1. 
sınıf öğrencilerine mimarlık mesleği eğlenceli bir şekilde 
anlatıldı. keyif dolu geçen sunumdan sonra çocukların 
hayallerindeki evleri çizmeleri istendi. Bademli Rotaract 
kulübü her üyesinden temin ettiği kitapları konaklı İlkokulu 
kütüphanesine hediye etti.

ONLINE İŞ YERİ GEZİSİ

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü  27.09.2020 tarihinde online 
iş gezisi için Türkiye’nin en büyük otomobil müzesi 
key Museum’u ziyaret etti. Online gerçekleştirilen 
iş gezisi Zoom ve Instagram üzerinden ortak canlı 
yayın gerçekleştirildi.
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ÇİĞLİ KAKLIÇ İLKOKULUNA YARDIM

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 19.09.2020 tarihinde Çiğli kaklıç 
İlkokulu’nu ziyaret ederek okulun eksiklerini tespit etti. Çiğli 
kaklıç İlkokulu’na ilk olarak  dezenfektan, sabun ve kırtasiye 
yardımında bulunuldu.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 03.10.2020 tarihinde  “Hayvanları 
koruma Günü” kapsamında, Urla Belediyesi Geçici 
Hayvan Barınağı’na mama ve ilaç yardımında bulundu.
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KONUŞMACI KONUK

SAĞLIK İÇİN ÇOCUK FELCİNE SON

Ege Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 08.10.2020 tarihinde gerçekleştirdiği 
“finansal Okur-Yazarlık”  konulu döneminin 7. Toplantısında 
Türkiye finans Yöneticileri vakfına bağlı faaliyet gösteren 
Genç finans kulüp Yönetim kurulu’nu ağırladı.

Bornova Rotaract kulübü sağlık İçin Meslek sohbetlerinin 
ilkini ekim ayında “Çocuk felcine son” diyerek gerçekleştirdi. 
söyleşiye konuşmacı konuk olarak Heykel Rotary kulübü 
Başkanı ve Rotary 2440. Bölge Polio komitesi Dönem 
Başkanı Rtn. faik kartal katılım gösterdi. söyleşide çocuk 
felcine Rotary’nin yaklaşımını faik kartal’dan dinlerken, 
çocuk felcinin semptomları,tanısı, tedavisi ve korunma 
yollarını Bornova Rotaract kulübü başkanı Dr. sedef sağlam 
anlattı. Aynı zamanda geçmiş dönem Guvernörü Alaeddin 
Demircioğlu’nun katılımı Bornova Rotaract kulübü’nü 
onurlandırdı.
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GELECEĞİ YEŞERTİYORUZ

ROTASAĞLIK 6.BÖLÜM YAYINDA

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübü ile İzmir Rotaract kulübü ortak 
projeleri olan olan “Geleceği Yeşertiyoruz” projesi 
kapsamında topladıkları kitapları 29.09.2020 tarihinde  
cennetçeşme’ye teslim etti.

Çekirge Rotaract kulübü, 30.09.2020 tarihinde 2018-2019 
döneminden beri yürüttüğü, Rota sağlık Youtube kanalının 
6.Bölümünü yayınladı. Bu bölümde Diş Hekimi Rtn. Oktay 
somay ile birlikte, ağız ve diş sağlığı hakkında bilmediklerimiz 
üzerine sohbet gerçekleştirdi.
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KİTAP BOYAMA ETKİNLİĞİ

2.EL KIYAFET PROJESİ

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübü, Hayat Ağacı Atölyesi ve Renkotizm 
işbirliği ile ortak yürüttükleri ‘’Hayat Ağacında Öğreniyorum’’ 
projesini  online platforma taşıyarak 06.10.2020 tarihinde 
Zoom üzerinden “kitap Boyama Etkinliği” düzenledi.

Çekirge Rotaract kulübü, 2014-2015 döneminde ihtiyaç 
sahiplerine ikinci el kıyafet projesini başlattı. Her dönem 
devam eden bu projenin bu dönem ikinici etabında 
hazırlanan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 
08.10.2020 tarihinde Güzelyalı Mahalle Muhtarlığına teslim 
etti.Projeye İzmir Rotaract kulübü de destek oldu.
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BESYOTİZM MASA TENİSİ TURNUVASI

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotary kulübü ve Çekirge Rotaract kulübü 
10.10.2020 tarihinde ortak gerçekleştirdikleri toplantıda 
Besyotizm derneğindeki Otizmli kardeşlerimizle masa tenisi 
turnuvasına katılarak, kardeşlerimizin sosyalleşmelerine 
katkıda bulundu.

ROTASAĞLIK - MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübü, 15.10.2020 tarihinde 2018-
2019 döneminden beri yürüttüğü, Rota sağlık Youtube 
kanalının 7.Bölümünü yayınladı. Bu bölümde Meme kanseri 
Bilinçlendirme Ayına özel cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Erol 
Aksaz ile  birlikte röportaj gerçekleştirildi.
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PROUD ROTARACTOR BARDAĞI

ROTASÖZLÜK

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü ‘’RotaPati projesi’’  ile 
barınak yardımına fon olması için hazırladığı “Proud 
Rotaractor” yazılı bardakları hazırladı. Bardaklar sevimli 
dostlarımızın figürleri ile çok sevimli duruyor! İsteyenler 
için sınırlı sayıda olan bardakları kaçırmayın!

Göztepe Rotaract kulübü ‘’ Rota sözlük nedir?’’ 
projesinde  şimdilik Rotaractör dostların kullanabileceği, 
her türlü kelime ve kavram hakkında kayıtlı yazarların 
yorumlarını içeren ve katılımcı sözlük özelliği gösteren bir 
web sitesi  tasarladı. sözlük, rotaractörler arasında bilgi 
ve deneyimlerin paylaşılması, iletişimin kuvvetlenmesi 
amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. kavram ve 
konsept sınırlaması olmaksızın, herhangi bir konu, durum 
ya da kişi ile ilgili bilgi, haber ve yorum niteliği taşıyan 
ifadeler içeren rotasözlük her an gelişmekte olan 
yaşayan bir organizma gibi düşünülmüştür.Rotasözlüğün, 
arama ve araştırma motoru, bir tartışma platformu, 
sosyalizasyon ve mizah aracı olarak hizmet vermesi 
hedeflenmiştir.Rotasözlük Web sitesi  http://sozlukrota.
sozlukspot.com/  http://sozlukrota.sozlukspot.com/index.
php   linkinden ulaşabilirsiniz.
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ROTAPATİ INSTAGRAM SAYFASI

İZMIR ROTARAC KULÜBÜ KADINA ŞIDDET 
FARKINDALIK AFIŞLERI MAVIBAHÇE AVM’DE!

Göztepe Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü RotaPati İnstagram sayfasını 
açmıştır.Rotapati sokakta yaşayan dostlarımızın 
sıcak ve kalıcı yuvalarına kavuşmalarını sağlamak 
amacıyla kurulmuş bir sosyal medya platformudur. 
sokakta yaşayan sevimli dostlarımız için daha güzel 
ve yaşanılabilir bir dünya hedeflenmektedir.

İzmir Rotaract kulübü’nün kadına şiddete karşı 
başlattığı çalışmaları kapsamında hazırladıkları 
farkındalık afişleri Mavibahçe Alışveriş Merkezi’nin 
zemin katında sergilenmeye başladı.
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DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü 19.10.2020 tarihinde, Dünya 
Temizlik Günü kapsamında bizim  ahalle
okulları olan cennetçeşme Rakım Erkutlu İlkokulu’nun 
bahçesine gittiler. Çöpleri çöp kutusuna atmaya 
teşvik etmek ve çocukları eğlendirmek amacıyla çöp 
kutularının çevresini basketbol potasına benzeyecek 
şekilde boyadılar.

İZMİR ROTARACT KULÜBÜ WEB SİTESİ YENİLENDİ!

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü’nün yenilenen internet sitesi artık 
kullanıma hazır!
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GELECEĞİ YEŞERTİYORUZ PROJESİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü ve Çekirge Rotaract kulübünün 
ilk ortak projesi olan ‘’Geleceği Yeşertiyoruz’’ 
projesi kapsamında toplanan kitaplar İzmir 
Rotaract kulübü’nün bizim mahalle projesini yaptığı 
cennetçeşme’ye 29.09.2020 tarihinde teslim edildi.

BAS PEDALA

İzmir Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü, Göztepe Rotaract kulübü, 
İzmir Rotaract kulübü ve Mavişehir kulübü geleneksel 
Bas Pedala etkinliklerini 4 Ekim 2020 Hayvanları 
koruma Günü’nde sevimli dostlarımızın korunması ve 
yaşamlarının kolaylaştırılmasında farkındalık yaratma 
teması ile gerçekleştirdiler.
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KONUŞMACI KONUK

Karşıyaka Rotaract Kulübü

08.10 tarihinde dönemimizin 7. , kulübümüzün 774. 
toplantısında konuşmacı konuğumuz Eda Damar’ın 
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji sunumu ile 
gerçekleştirdik.

BİR SANA BİR DE BANA

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract kulübü bu dönem ikincisini 
gerçekleştirdiği ‘’Bir sana Bir De Bana’’ projeleri ile 
Bizim Mahalle projesi kapsamında çalıştıkları üstün 
üründül İlköğretim Okulu’na 150 adet öğrencilerin 1 
yıl kırtasiye malzemesini karşılayacak olan çantaları 
hediye etti. Bu dönem pandemi sebebi ile 1. sınıfların 
okula başlayacağı bilgisinden sonra çantalar 1. ve 2. 
sınıfa uygun malzemeler ile hazırlandı ve teslim edilldi.
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NOSTALJİK İŞ YERİ GEZİSİ

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract kulübü, hepimizin küçükken izlediği 
gölge oyunlarını tekrar izlemek adına karagöz 
Müzesi’ne iş yeri gezisi düzenledi. sadece iş yeri gezisine 
katılan üyelere açılan müze, önce güzelce gezildi 
gölge oyununun tarihçesi ve kullanılan malzemeler 
ile ilgili bilgiler edinildi. Gezi sonunda katılımcılara özel 
Gölge Oyunu düzenlendi.

ROTARY İLKOKULUNU ONARIYORUZ PROJESİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Alsancak Rotary kulübü,Dokuz Eylül Rotary kulübü,Buca 
Rotary kulübü,Göztepe Rotary kulübü, Güzelyalı Rotary 
kulübü,İzmir Rotary kulübü,kordon Rotary kulübü 
,Manisa Rotary kulübü,salihli Rotary kulübü,Turgutlu 
Rotary kulübü ve varyant Rotary kulübü ile Dokuz  Eylül 
Rotaract kulübü ve Göztepe Rotaract kulübü’nün 
de destek verdiği proje kapsamında  Rotary İlkokulu  
tamamen yenilendi ve Dokuz Eylül Rotaract kulübü 
ve Göztepe Rotaract kulüpleri bu projeye ‘’sosyal 
Bahçe’’ projesiyle destekte bulundu.
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GERİ DÖNÜŞÜM SÜPER KAHRAMANLARI

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü  Çimentaş İlkokulu’ndaki 
ilkokul öğrencilerine “Geri Dönüşüm Yapıyorum 
Dünyayı kurtarıyorum” yazılı bez çantalarının içlerine 
kırtasiye ihtiyaçlarını da koyarak verdi. Çevre koruma 
bilincinin küçük yaşta oluşmasını sağlamak amacıyla 
tasarlanan çantalara; çevreyi koruyan, çöplerini 
geri dönüşüm işaretli kutulara atan bir kız ve bir erkek 
çocuk kahraman figürleri eklendi. Gülen bir dünya 
temasının üzerinde olan bu figürler küçüklerin dikkatini 
çekmesi ve bilinçlenmesi için tasarlandı.

BARINAK ZİYARETİ

Göztepe Rotaract Kulübü

Agora Rotaract ve Göztepe Rotaract,İzmir- Manisa 
yolundaki  barınağa mama yardımında bulundu.
kulüpler barınakta gereken düzenlemelere de katkı 
sağladı.
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TÜRKİYE’DE Z KUŞAĞI SİYASET ALGISI

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Bostanlı Rotaray kulübü, Bostanlı Rotaract kulübü, 
İzmir Ekonomi Rotaract kulübü, Bostanlı İnteract 
kulübünün ortak düzenlediği toplantıda Dr.Uğur Oral’ı 
ağırlandı. Dr.Uğur Oral  ‘’Türkiye’de Z kuşağı siyaset 
Algısı’’ konusunda yaptığı araştırmaları anlattı.Dr. Uğur 
Oral’ın keyifli geçen sunumu toplantıya katılan üyeleri 
hem bilgilendirdi hemde düşündürdü.

MEME KANSERİ FARKINDALIK VİDEOSU

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü, İzmir Ekonomi 
üniversitesi Türk Tıp Öğrenciler Birliği ve İzmir Ekonomi 
üniversitesi Emsa kulübü  Meme kanseri farkındalık ayı 
kapsamında farkındalık yaratmak ve meme kanseri 
hakkında bilgilendirmek,meme kanserinde erken 
teşhisin önemine dikkat çekebilmek için bilgilendirici 
bir video oluşturuldu.Hazırlanan video Youtube ve 
sosyal medya kanalları üzerinden paylaşıldı.
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MEME KANSERİ FARKINDALIK SÖYLEŞİSİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü, Tıp Meslek Grubu ve 
Tophane Rotaract kulübü iş birliğiyle
Meme kanseri farkındalık Ayı kapsamında kadın 
Hastalıkları ve Doğum Araştırma Görevlisi Dr. Gökhan 
Gölcük  19 Ekim saat 20:30’da gerçekleştirilen 
söyleşide Meme kanseri ile ilgili bilgi verdi.

YENİLENEBİLİR AJANDA

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü ‘’Yenilenebilir Ajanda’’ ile 
karşınızda.Projede tasarlanan ajanda yenilenebilir olması 
sebebiyle kağıt israfına son veriyor. Yenebilir ajandanın 
özel kalemi sayesinde yazlan notlar ajan bittiği zaman 
ajandayı fırına veya mikrodalgaya koyulduğunda silinip 
ilk günkü gibi kullanıma hazır olmaktadır. Böylelikle 
defalarca ajanda almanıza gerek kalmıyor. Bir diğer 
özelliği ise , sayfalarda ki QR kod sayesinde ajandanızı 
evde unutmuş olsanız bile app’i sayesinde 5 saniyede 
notlarınıza ulaşmanıza olanak sağlamaktadır. Ajandalar 
ile , Tasarım Rotaract stickerınız ve Rotaractı anlatan 
takviminiz birlikte gelmektedir. veeee en önemlisi 
ajandalarımızdan elde edilen gelir “1 EksİkLİk DEğİL 1 
fAZLALIk ” projesine aktarılacaktır.
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KIŞ İÇİN YAKACAK VE ERZAK YARDIMI

Agora Rotaract Kulübü

Agora Rotaract ve Ekonomi Rotaract kulübü 
Basmane bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi bir ailenin 
erzak ihtiyacını ve kış için 1 yıllık yakacak ihtiyacını 
karşıladı.

PATİSAFE BARINAĞINA YARDIM

Agora Rotaract Kulübü

Agora Rotaract kulübü ve Göztepe Rotaract 
kulübü Çiçekli köy’de yeni kurulan PATİsAfE hayvan 
barınağının inşaatına ve temizliğine destek oldu. 
Gönüllülerin yardımıyla kurulan barınağa mama 
bağışı gerçekleştirdi.
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ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE GERİ DÖNÜŞÜM 
FARKINDALIĞI

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract kulübü ve Delikliçınar Rotaract 
kulüpleri Burdur ilçesinde bulunan salda 
Gölü çevresinde Pazar günü çevre temizliği 
gerçekleştirdiler. Topladıkları atıkların geri dönüşüme 
uygun olanlarını ayırarak geri dönüşüme gönderdiler.

KONUŞMACI KONUK RTN. MEHMET ÇAKMAK

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract kulübü toplantısında Rtn. Mehmet 
Çakmak’ ı ağırladı. Degiad Yönetim kurulu üyesi, 
inşaat mühendisi ve 2011-2012 Bölge Rotaract 
Temsilcisi olan Rtn. Mehmet Çakmak ile keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdiler.
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GELENEKSEL KIRTASIYE YARDIMI

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract kulübü geleneksel kırtasiye yardımını 
Denizli Honaz ilçesi Akbaş köy okuluna gerçekleştirdi. 
Pandemi nedeniyle kırtasiye seti içerisine kendi 
hazırladıkları ve üzerinde Denizli Rotaract kulübü 
logosu bulunan maske ve dezenfektanları da 
ekleyerek çocuklarımızın sağlıkları için destekte 
bulundular.

4 EKIM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü, Dokuz Eylül Rotaract 
kulübü, Bostanlı Rotaract kulübü ve İzmir Ekonomi 
üniversitesi Hayvanseverler kulübü iş birliğiyle 4 Ekim 
Hayvanları koruma Günü kapsamında Türkiye’nin 
ilk ve tek kurtarılmış hayvan barınağı olan Angels 
farm Çiftliği ziyaret edildi ve mama yardımları 
gerçekleştirildi. Günün anlam ve öneminin dolu 
dolu yaşandığı ziyarette, zor şartlardan kurtarılmış 
birbirinden tatlı hayvan dostlarımız ile vakit geçirildi.
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BLOGGER ARANIYOR!

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü bu dönem kurduğu 
kulüp sitesinde blog eklentisi getirdi.’’Yazmak 
istiyorum’’diyen herkese kapısnı açan  blog sayfası 
ilgililerine duyurulur. konu kısıtlaması olmaksızın 
düşüncelerinizi başka insanlarla paylaşabilir, 
ilgilendiğiniz alanlarda blog üzerinden yazılarınızı 
paylaşabilirsiniz.Tek yapılması gereken yazılan metnin 
yazarın adıyla birlikte izmirekonomirotaract@gmail.
com mail adresine atılması yeterlidir. İzmir Ekonomi 
Rotaract kulübü sizlerden gelen yazıları yayınlamak 
için sabırsızlıkla bekliyor.

SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR PROJESİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

sağlıkta Şiddete Hayır projesi kapsamında Dokuz Eylül 
Rotaract kulübü üyeleri kendilerinden oluşan ve sağlık 
çalışanları için şiddete karşı olduğunu gösteren bir 
video yaparak sağlık çalışanlarına destek verdi.
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KONULU SÖYLEŞİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract kulübü İzmir Barosu kadın Hakları 
komitesinden AvUkAT Hülya Gültekin ile bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

OKULDA İLK GÜNÜM PROJESİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract kulübü geleneksel projesi Okulda 
İlk Günüm kapsamında Okula yeni başlayan 1.sınıf 
öğrencilerine kırtasiye malzemesi,dezenfektan ve 
maske yardımında bulundu.
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ENGELLERİ AŞMAK

Çiğli Rotaract Kulübü

Çiğili Rotaract kulübü 23.09.2020 tarihinde 
gerçekleştirdiği mutat toplantıda konuk konuşmacı 
olarak işaret dili eğitmeni sayın cihangir Şanlı 
katıldı. cihangir Şanlı eğitmenliğinde Dünya İşaret 
Gününde engelleri aşmak için işaret diline giriş eğitimi 
düzenlendi.

BİYOLOJİK SAAT NEDİR ?

Çiğli Rotaract Kulübü

Çiğili Rotaract kulübü 28.09.2020 tarihinde 
Rotaract akademi ile birlikte sayın Doktor sibel Çal 
kayıtmazbatır’ ın Amerka’dan katıldığı sunumu ile 
“Biyolojik saat Nedir ve Hayatımızdaki Yeri” konulu ilgi 
uyandıran ve bilgilendirici bir eğitim gerçekleştirdi.
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ROTARY İLKOKULU SOSYAL BAHÇE

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü ve Dokuz Eylül Rotaract 
kulübü 03.10.2020 tarihinde Turgutlu’daki Rotary 
İlkokulu’nda sosyal Bahçe etkinliğini gerçekleşti.
sosyal Bahçe etkinliğine birçok Rotaryenler katılım 
gösterdi. Değerli Dönem Guvarnörümüz Ertan soydan 
ve Değerli eşi Zehra soydan’ın da yardımları ve 
katılımlarıyla çok keyifli bir gün geçirildi.

ÇİMENTAŞ İLKOKULU YARDIMI

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract kulübü ve Göztepe Rotary 
kulübü ilkokulların kısmi olarak okula başlayacağı 
haberlerinden sonra, Çimentaş İlkokulu’na 150 
öğrenci için, defter, boya, boyama kitabı, kalem, 
kalem kutu vb gibi birçok kırtasiye malzemesi 
yardımında bulundu.
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SATIN ALMA , SAHİPLEN!

Çiğli Rotaract Kulübü

Çiğili Rotaract kulübü , Çiğili Rotary kulübü ve 
karşıyaka İnteract kulüplerinin katılımıyla 4 Ekim 
Hayvanları koruma Günü etkinliği kapsamında 
Menderes/ Şopengazi barınağına gidilerek  mama,süt 
ve ekipman desteği sağlandı. Barınak gönüllülerinin 
istekleri doğrultusunda Çiğli Rotaract kulübü, bir tırın 
çarpması sonucu ameliyatta olan bir köpeğimizin 
ameliyat masraflarını üstlendi .Çiğli Rotary kulübü ise 
10 tonluk bir su tankı bağışlayacağını taahhüt ederek 
barınağı orman yangınlarından korumak adına 
önemli bi adım atıldı. Çiğli Rotaract kulübü üyesi İlkem 
Baydarlı barınağın durum ve ihtyaçlarını İzmir kent 
Haber’e taşıması ile daha çok yardım toplanması 
hedeflenmektedir.

HİPDER DERNEĞİNE MAMA BAĞIŞI

Agora Rotaract Kulübü

Agora ve İzmir Rotaract külüpleri Hiphause 
Hipder’in kurtardığı kemalpaşa Armutlu’da 
sadece gönüllülerin desteği ile barınma ve 
tedavi amaçla kurulan barınağa minik hayvan 
dostlarımızın için 120 kg mama bağışında bulundu. 
Güzelyalı,Güzelbahçe,DelikliÇınar,Ege ve Balçova 
Rotaract kulüpleri de mama bağışına katkı sağladı.
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ORTAK TOPLANTI

Denizli Rotaract Kulübü

13. Grup Guvernör Yardımcısı Rtn. Akgün 
Değirmencioğlu ve Denizli’ de bulunan Rotary, 
Rotaract kulübü başkanları buluşarak önümüzdeki 
günlerde yapacakları projeleri görüştüler.

KIZILAY KAN BAĞIŞI

Denizli Rotaract Kulübü

Delikliçınar Rotary kulübü, Denizli Rotaract kulübü ve 
Delikliçınar Rotaract kulübü 04.10.2020 tarihinde kulüp 
üyeleri ile birlikte kan bağışında bulundular.
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KİTAP SÖYLEŞİ ETKİNLİĞİ

Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Güzelbahçe Rotaract kulübü 18 Eylül 2020 tarihinde 
Yazar ve Gazeteci Barış İnce’yi konuk etti. Barış İnce 
2019 Melih cevdet Anday Roman Ödülünü kazanan 
eseri sarsıntı’nın kitap söyleşi etkinliğinde konuşmacı 
olarak katıldı.

7. EKER I RUN KOŞUSU ETKİNLİĞİ

Yıldırım Beyazıd Rotaract Kulübü

Yıldırım Beyazıd Rotaract kulübü, geleneksel 
gerçekleştirilen 7. Eker I RUN koşusuna farkındalık 
yaratmak adına ‘’Tohum Otizm vakfı’’ adına katılım 
sağlandı.
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ROTAGURME HOBİ GRUBU ETKİNLİĞİ

Yıldırım Beyazıd Rotaract Kulübü

Rotagurme Hobi Grubu’nun 26 Eylül cumartesi günü 
düzenlemiş olduğu etkinliğe katılım gösterildi.

SOHBET-İ PİŞE 3

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract kulübü, her ay farklı bir meslek 
erbabını yaptıkları işin avantaj ve dezavantajlarnı 
anlatmaları için davet ettikleri sohbet- Pişe serisinin 
üçüncüsünda bu ay  fotoğrafçılık Hobi Grubu 
eşliğinde serbest fotoğrafçı/İzmir Ekonomi üniversitesi 
Öğr. Gör. Dr. Toros Mutlu  katıldı. Toros Mutlu kariyer 
hayatından kesitler sundu ve mesleğine ilişkin 
deneyim ve izlenimlerinden bahsetti , toplantıda 
fotoğrafçılık mesleği ve belgeselcilik üzerine interaktif 
bir sohbet gerçekleştirildi.
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GELENEKSEL KIYI TEMIZLİĞİ

Güzelyalı Rotaract Kulübü

15 Eylül Uluslararası kıyı Temizliği Günü (International 
coastal cleanup – Icc) kapsamında Güzelyalı 
Rotaract kulübü tarafından çevre temizliğine dikkat 
çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 
hayata geçirilen ve artık gelenekselleşen kıyı temizliği 
projesi yapılarak bu proje kapsamında seferihisar 
sahilindeki çöpler toplanmıştır.

Bİ’ İŞARET ALABİLİR MİYİM?

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract kulübü ve Güzelbahçe Rotaract 
kulüplerinin ortak olarak hayata geçirdikleri “Bi’ 
İşaret Alabilir Miyim?” projesinin ilk ayağı 30 gönüllü 
Rotaractör’ün katılımıyla 03-10-17-24 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirildi. Proje kapsamında, Rtc. sedef Yıldırım, 
Rtc. İlayda Erginöz ve Rtc İdil Bayar tarafından 
işitme engelli, sağır,ve dilsiz bireylerimizin topluma 
entegrasyonlarında büyük önem arz eden Türk İşaret 
Dili hakkında, hazırlanan müfredat doğrultusunda 
8 saatlik bir eğitim verildi. Projenin ikinci ayağında 
ise, daha sonra belirlenecek kafe ve restoranların 
çalışanlarına dersler verileceği ve böylece işitime 
engelli,sağır ve  dilsiz bireylerimizin temel sipariş ve 
ihtiyaçlarını bir başkasının yardımına ihtiyaç olmadan 
giderebilmelerine olanak sağlanacağı ifade edildi.
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19 EYLÜL DÜNYA ÇÖP TOPLAMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Kordon Rotaract Kulübü

kordon Rotaract kulübü üyeleri 19 Eylül Dünya Çöp 
Toplama Günü’nde çevre temizliği ve çöp toplama 
projesini gerçekleştirdi. üyelerin kendi çevrelerindeki 
çöpleri toplayarak fotoğrafladığı proje sosyal medya 
hesaplarında paylaşıldı.

İLK YOTUBER OLMAK - ORKUN IŞITMAK

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract kulübü 02.09.2020 tarihinde 
Güzelyalı Rotary kulübü ve Gündoğdu Rotary 
kulüplerinin ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği ve 
Youtuber Orkun Işıtmak’ın konuşmacı konuk olduğu 
toplantı gerçekleşmiştir.Toplantı kapsamında dijital 
çağa uyum süreci üzerinde konuşulmuş olup sosyal 
medyanın gücü üzerinde durulmuştur. Orkun 
Işıtmak’ın deneyimleri üzerinden işleyen toplantı 
sürecinde oldukça keyifli vakit geçirilmiştir
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OTİZMİN FARKINDAYIZ, GERİ DÖNÜŞÜMLE 
YANINDAYIZ

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract kulübü ve Tohum Otizm vakfı 
işbirliğinde, otizmli çocukların eğitimine katkı sağlamak 
için başlatılan geri dönüşüm projesinde ocak ayına 
kadar küçük ev aletleri ve lamba toplanacak.

PAYLAŞILAN KİTAP PROJESİ

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract kulübü’nün gelenekselleşmiş 
olan ‘’Paylaşılan kitap’’ projesinde ilk durak olan 
Bursa Good call cafe’den istediğiniz kitabı ücretsiz 
olarak temin edebilirsiniz.
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KONAK ROTARY&ROTARACT 19 EYLÜL ÇÖP 
TOPLAMA ETKINLIĞI

Konak Rotaract Kulübü

konak Rotary&Rotaract  kulüpleri 19 Eylül Dünya 
Çöp Toplama Günü’nde dünyanın çöpünü 
toplamaya çıktı. Çevreye karşı duyarlılığın artacağı 
bir gelecek için farkındalık yaratmak adına konak 
Rotary&Rotaract  kulüpleri güçlerini birleştirdi. karagöl 
Tabiat Parkı’nda karşıyaka Belediyesi’nden alınan 
izinler doğrultusunda gerçekleştirilen bu etkinlikte 
parka gelen ziyaretçilerin de desteği alındı.Etkinliğe 
katılan herkese teşekkür ederiz.

19 EYLÜL DÜNYA ÇÖP TOPLAMA GÜNÜ VİDEOSU

Konak Rotaract Kulübü

konak Rotary&Rotaract kulüpleri 19 Eylül Dünya Çöp 
Toplama Günü tanıtımı için  yarattıkları sloganlarla 
bir video hazırlar. konak Rotary&Rotaract&Interact 
ailesi olarak hazırlanan bu videoya New Delhi’den 
Outstanding Business students Rotaract kulübü 
de çektiği videolar ile kulüplerimize destek oldu. 
Destekleri için konak Rotary ailemize, Interactlarımıza, 
Outstanding Business students kulübü’ne ve tüm üye, 
aday üye ve misafir üyelerimize teşekkür ederiz.
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PANDEMİ DÖNEMİNDE SAĞLIKLI BESLENME VE 
MOTİVASYON EĞİTİMİ

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract kulübü ve Rotaract Akademi 
işbirliğiyle diyetisyen Begüm keser Erdiş’in verdiği 
eğitimde pandemi döneminde beslenmemizde 
nelere dikkat etmeliyiz, motivasyonumuzu nasıl yüksek 
tutmalıyız, hangi besinleri nasıl tüketmeliyiz gibi konular 
konuşuldu.

OTİZM FARKINDALIK EĞİTİMİ

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract kulübü ve Rotaract Akademi 
işbirliğiyle Nehir Merinoslu tarafından eğitim verildi.
Eğitimde “Otizm spectrum Bozukluğu” ve “Tohum 
Otizm vakfı” hakkında konuşuldu. Eğitimde Nehir 
Merinoslu, çevremizdeki otizmli birey sayısının ne 
kadar fazla olduğuna ve onlarla nasıl doğru iletişim 
kurulması gerektiği hakkında bilgilendirdi.
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BEDEN, NEFES VE YOGA EĞİTİMİ

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract kulübü ve Rotaract Akademi 
işbirliğinde Deniz Altıntaş’ın eğitmenlik yaptığı Beden, 
Nefes ve yoga eğitimi gerçekleştirildi.

TATART: SAN SEBASTIAN CHEESECAKE

Osmangazi Rotaract Kulübü

RotaGurme ve Osmangazi Rotaract kulübü işbirliğiyle 
her ay farklı bir tatlının yapılacağı TatArt projesinin ilk 
adımında san sebastian cheesecake yapılışı anlatıldı.
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AYDA ŞARAP EVİ ONLINE İŞ YERİ GEZİSİ VE 
KADIN GİRİŞİMCİ OLMAK KONULU SOHBET

ÇEVRE TEMİZLİĞİNE ONLINE ADIM

Efes Rotaract Kulübü

Efes Rotaract Kulübü

Pandemi sürecinin ülkemiz de yeniden yükseldiği 
bu dönemde 5.grup kulüpleri; konak Rotaract, 
Urla Rotaract, smyrna Rotaract ve Efes Rotaract 
kulüpleri bir araya gelerek sürece uyum sağladı. 
kulüp temsilcisi başkanlar iş yeri gezisinin yapılacağı 
seferihisar Gödence mevkinde bulunan Ayda şarap 
evine giderek iş yeri gezisini ve Ayda hanımın hoş 
sohbetini başta kendi kulüpleri olmak üzere 2440.
bölge kulüplerine açarak gerçekleştirdiler. sevgili 
Ayda hanıma hoş sohbeti ve çalışma tecrübelerini biz 
Rotaracttörlerle paylatığı için teşekkür ediyoruz.

Efes Rotary, Efes Rotaract ve Efes İnteract ailesi çevre 
için birlik olmaya devam ediyor. Ağustos ayın’da 
başlattıkları ‘Daha Temiz bir Çevre’ Projelerini bu kez 
online platforma taşıdılar. 19 Eylül Dünya Çevre günün 
de bu defa yanımızdan ayırmadığımız telefonlarımıza 
yaptığımız gereksiz kayıtların çevreye zararına 
dikkat çekerek enerji temizliği sağlamaya çalıştılar. 
farkındalık yaratmak yalnızca fiziksel olmaz diyerek, 
sosyal medya üzerinden online temizliğe afişlerle 
dikkat çekmeye çalıştılar.
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KONAK&SMYRNA&EFES&URLA ORTAK İŞ YERİ 
GEZİSİ

TÜRKIYE’ DE BULUNAN DOĞALGAZ REZERVİ VE 
EKONOMİK ETKİLERİ

Konak Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü

Dönemimizin ilk online iş yeri gezisi  5. Grup kulüpleri 
olarak smyrna, Efes ve Urla Rotaract tarafından 17 
Eylül’de Ayda Şarap Evi’nde gerçekleştirildi. Ayda 
Hanım ile iş yerini gezdikten sonra “Ayda Şarap Evi’ 
nin ortaya çıkış hikayesiyle birlikte kadın girişimci 
olmak ve şarap üretimi hakkında bilgiler vererek keyifli 
bir sohbet geçirilmesini sağladı. Bu güzel etkinlik için 
öncelikle değerli Ayda kalelioğlu’na, smyrna, Efes, 
Urla Rotaract kulüplerine ve bizlere katılan herkese 
çok teşekkür ederiz.

Denizli Rotaract kulübü, 09.09.2020 tarihinde Zoom 
üzerinden gerçekleştirdiği mutad toplantısında 
Jeoloji Mühendisi Emre Tuncel’ i konuşmacı konuk 
olarak ağırladı. son dönemde yaşanan Akdeniz krizi, 
karadeniz’ de bulunan doğalgaz rezervi, bunun 
ekonomik faydaları üzerine söyleşi gerçekleştirdiler.
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GÜNEŞ ENERJİSİ, MALİYETİ, EKONOMİK VE 
ÇEVRESEL FAYDALARI

GÜNCEL LİDERLIİK YAKLAŞIMLARI EĞİTİMİ

Denizli Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract kulübü, 23.09.2020 tarihinde Zoom 
üzerinden gerçekleştirdiği mutad toplantısında İnşaat 
Mühendisi sidar Özalp’ i konuşmacı konuk olarak 
ağırladı. Güneş enerjisi uygulamaları yapan bir şirketin 
kurucusu olan sidar Özalp aynı zamanda Denizli 
Rotary kulübü üyesi. son dönemde uygulaması artan, 
ekonomik ve çevresel anlamda fayda sağlayan 
güneş enerjisi ve uygulamaları üzerine konuşmacı 
konukları ile söyleşi gerçekleştiren kulüp üyeleri 
toplantı sonundaki soru-cevap kısmı ile bilgilendiler.

23.09.2020 tarihinde Agora Rotaract kulübü Akademi 
Rotaract iş birliği ile eğitimci Doç. Dr. Nazlı Ayşe 
Ayyıldız ile liderliklik ve yöneticilik arasındaki farkların 
üzerinde durulduğu modern liderlik yaklaşımları ve 
liderden beklentiler üzerine eğitim gerçekleştirdi.
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ŞİDDETSİZ İLETİŞİM EĞİTİMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE PROJESİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

11.09.2020 tarihinde Dokuz Eylül Rotaract kulübü 
Rotaract Akademi işbirliğiyle Mine Özüm
Güzeltoprak eğitmenliğinde Şiddetsiz İletişim Eğitimi 
gerçekleştirdi.

Dokuz Eylül Rotary&Rotaract&İnteract kulüplerinin 
ortak projesi ‘sürdürülebilir Çevre’ kapsamında 
oluşturulan afişler konak Belediyesi Billboardlarında yer 
buldu.
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ÇEVRE TEMİZLİĞİ PROJESİ

TÜY YAPRAK WORKSHOP

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotary&Rotaract&İnteract 
kulüpleri,Göztepe Yelken kulübü,İYTE,Urla kent 
konseyi,Urla Belediyesi,Deniz Temiz Derneği işbirliğiyle 
19 Eylülde Urla kum Denizinde kıyı Temizleme 
Etkinliğinde bulundu. Bu etkinlik yerel ve ulusal 
basında da yer aldı.

16-09-2020 tarihinde Agora Rotaract kulübü kendin 
Yap Hobi gurubu iş birlikteliği ile; atölyetiny’de ortak 
‘Makrome Tüy Yaprak Workshop’ gerçekleştirdi. 
Pandemi nedeniyle atölyede 5 kişi olarak sınırlanan 
eğitime diğer katılımcılar zoomdan eşlik etti.
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SONBAHARA MERHABA KAMPI

GUVERNÖR ZİYARETİ

Yıldırım Beyazıd Rotaract Kulübü

Yıldırım Beyazıd Rotaract Kulübü

5-6 Eylül tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilen 
“sonbahara Merhaba” kampı yapıldı. Doğayla baş 
başa geçirilen kamp etkinliği hafta sonunu keyifli hale 
getirdi. 

8 Eylül salı günü 2440. Bölge Guvernörü sn. Ertan 
soydan, Yıldırım Bayezid Rotary ve Yıldırım Beyazıd  
Rotaract kulüplerine ziyarette bulundu. sosyal mesafe 
kurallarına uyarak gerçekleştirilen toplantıda kulüpler 
hakkında bilgi verilerek dönem için planlanan eğitim, 
etkinlik ve projeler konuşuldu. 
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KONAK ROTARACT&KONAK ROTARY, SMYRNA 
ROTARY, EFES ROTARY ORTAK TOPLANTI

MİMARLAR GÜNÜ

Konak Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Efes Rotary, smyrna Rotary ve konak Rotary 
kulüplerinin birlikte gerçekleştirdiği 9 Eylül tarihli 
dönemin 4.toplantısında konuşmacı konuk Öğretim 
Görevlisi Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu, “9 Eylül ve 
İzmir’in kurtuluşu” konulu önemli konuşmasını paylaştı. 

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü ile İnşaat ve Yapı 
Meslek Grubu iş birliğinde Meslek sohbetleri 
kapsamında Bostanlı Rotary  2019-2020 Dönem 
Başkanı Emre kaynağı’nın katılımı ile mimarlar 
gününe özel mimarlık konulu toplantı düzenlendi. 
Mimarlık fakültesi zorluklarını, fakülteden mezun 
olduktan sonra iş bulma sürecini, kendi deneyimlerinin 
konuşulduğu toplantıda  mesleğin gelişimi , sektörle 
ilgili gelişmelerde bilgilendirmeler yapıldı. 
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1 EKSİKLİK DEĞİL 1 FAZLALIK

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü 1 Eksik Değil 1 fazla 
Projesinin ilk ayağı olan katılımcıların bilgilendirilmesi 
için mentorluk eğitimini gerçekleştirdi. Gerçekleşecek 
iki eğitimden sonra projenin diğer ayakları spor saati 
ve el işi saatleriyle proje devam ettirilecektir. 

COFFEE WORKSHOP

Çekirge Rotaract Kulübü

10.10.2020 tarihinde Çekirge Rotaract ve Rotagurme 
Hobi grubu ortaklaşa coffee Workshop etkinliği 
düzenledi.
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Konak Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

kulübümüzün 622., dönemimizin 5. toplantısını 
Aguascalientes Universitario Rotaract kulübü ile 13 
Eylül Pazar günü Zoom üzerinden gerçekleştirdik. 
Birbirimizi tanıyarak başladığımız bu keyifli toplantıda 
Aguascalientes Universitario Rotaract kulübü bizlere 
projelerinden bahsettikleri sunumlarını gerçekleştirdiler. 
Yapabileceğimiz ortak projeleri de değerlendirip 
planladığımız bu güzel toplantı için Aguascalientes 
Universitario Rotaract kulübü’ne ve katılan herkese 
teşekkür ederiz.

28.08.2020 tarihinde Dokuz Eylül Rotaract kulübü ve 
Mısır Golden Riders Rotaract kulübü arasında Twin club 
anlaşması imzalanmıştır.
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotarack kulübü, bu dönemin ilk 3 ayı içerisinde 
Hindistan’dan Rotaract club of Patna Youth, Nijerya’dan 
Rotaract club of Ajara, venezuela’dan Rotaract club 
of Del Lago ve Meksika’dan Rotaract club of Tampico 
Metropolitano ile “Twin club Agreement” (kardeş kulüp 
Anlaşması) imzaladı.

Osmangazi Rotaract kulübü, eylül ayının ilk toplantısını sri 
Lanka’daki Rotaract club of IIT ile birlikte gerçekleştirdi. İki 
kulüp de ülke ve şehirleri hakkında bilgi verdikten sonra bu 
sene yapmayı planladıkları projelerden bahsettiler.
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract kulübü, eylül ayında başlattıkları 
“subjects for Everyone” (Herkes için konular) projesinin 
ilk adımında Otizim farkındalık sohbeti gerçekleştirdi. 
Yurtdışından 8 kulübün katılımıyla gerçekleşen sohbette 
Tohum Otizm vakfından Nehir Merinoslu, otizm spectrum 
bozukluğu ve Tohum Otizm vakfı hakkında bir sunum yaptı. 
Her ay düzenlenecek projede ilerleyen aylarda hobiler, 
meslekler, farkındalık konuları hakkında sohbetler yapılması 
planlanıyor.

Agora Rotaract kulübü, Rotaract club of karachi strivers 
ve Rotaract club of Narayanı Mıd Town ile “Twin club 
Agreement” imzaladı. Her iki kulüple de güzel bir dostluğun 
kurulmasını sağlayarak bu dönem yapmayı planladıkları 
projeler hakında görüştüler.
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Konak Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü

konak Rotaract kulübü olarak, New Delhi’de bulunan 
Outstanding Business students Rotaract kulübü ile Twin club 
anlaşmamızı imzaladık.

Güzelyalı Rotaract kulübü, 12 Eylül cumartesi günü 
Amsterdam Rotary kulüpleri’nin End Plastic soup girişiminin 
temsilci kulübü olarak Ankara kızılay Rotaract kulübünün 
düzenlediği End Plastic summit’e zoom üzerinden katılım 
gösterdi. Gert-Jan van Dommelen, froukje Zandvliet ve 
Ignacio Gonzalez Mendez’in konuşmacı olduğu toplantıda 
plastik atıkların yarattığı büyük tehdit ve geri dönüşüm 
üzerinde duruldu.
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü

kardeş kulüp olunan Rotaract club of Patna Youth ile ortak 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, iki kulüp de senelik 
hedeflerinden bahsederken aynı zamanda yakın zamanda 
birlikte yapılabilecek projeler hakkında konuşuldu.

21 Eylül Dünya Barış Günü’nde, farklı ülkelerden farklı dillerde 
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” denilerek dünya barışına dikkat 
çekildi. Toplamda 9 ülkeden 18 kişinin katkı sağladığı bu 
farkındalık etkinliğinin sonunda 1 dakikalık güzel bir video 
ortaya çıktı.
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Konak Rotaract Kulübü

konak Rotaract kulübü olarak, 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz 
3f(for forever friendship) projemizin uluslararası ayağını 
da 11 Ekim tarihinde, Aguascalientes Universitario Rotaract 
kulübü, Barselona condal Rotaract kulübü, kardeş 
kulübümüz olan Outstanding Business students Rotaract 
kulübü katılımcılarıyla ve Uluslararası Hizmetler komitesi 
başkanımız İrem İşcan ile birlikte gerçekleştirdik. Aday üyeler, 
Rotary ve Rotaract hakkında merak ettikleri soruları sordular 
ayrıca uluslararası projeler ile ilgili değerlendirmeler yaptık. 
katılım gösteren kulüplerin üye ve aday üyelerine teşekkür 
ederiz.

İzmir Rotaract Kulübü

kovai knights Rotaract kulübü’nün öncülüğünde düzenlenen 
Uluslararası Barış Günü bilinçlendirme videosunda İzmir 
Rotaract kulübü’de yer aldı.
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Bornova Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract kulübü olarak pandemi döneminde 
birçoğumuzun en çok özlediği şeylerden birinin seyahat edip, 
farklı ülkelerde o kültürlere ait lezzetler denemek olduğunu 
farkettik. Bunun üzerine Rotaract Recipe Book projemizi 
başlattık. Rotaract Recipe Book, Instagram üzerinden 
devam edecek bir proje. Amacımız farklı ülkelerdeki 
Rotaractörlerden ülkelerine ait tarifleri toplayarak hem 
kültürleri bir araya getirmek hem de özlediğimiz farklı tadları 
evlerimizde deneyip yapma şansı bulmak. Projemiz dönem 
boyunca devam edecektir. Tarifleri Instagram DM üzerinden 
veya UHk başkanımızla iletişime geçerek bize ulaştırabilirsiniz. 
Tarifleri yollamadan önce o tarifin paylaşılıp paylaşılmadığını 
sayfamızdan kontrol etmenizi öneririz. katılımcıların kulüpleri 
adına katılım sertifikaları hazırlanacak olup, sertifikalar kulüp 
başkanlarına iletilecektir. Tarifler için hazırladığımız word 
formatındaki taslağı Instagram proje hesabımızın bio’sunda 
bulabilirsiniz. 
Instagram: @rotaractrecipebook
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Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü

İtalya D2080’de bulunan Rotaract club of cassino ile kardeş 
kulüp anlaşması imzaladık.

Hindistan’da bulunan D3170 kulüplerinden Rotaract club 
of kolhapur Midtown Phoenix ile kardeş kulüp anlaşması 
imzaladık.
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Göztepe Rotaract Kulübü

Rotaract casino’nun birçok farklı bölgeden yöresel masalları 
İngilizce toplayarak oluşturacakları çocuk masalları kitabına 
Göztepe Rotaract olarak biz de Nasrettin Hoca’nın 
masallarından İngilizce’ye çevirerek ilettik.
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OCAKBAŞI
&

HAPPY HOUR
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Agora Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Ortak

Happy Hour

Çekirge Rotaract Kulübü
Sandalyeni Al GelVol.2
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İzmir Rotaract Kulübü

Agora Rotaract ile Mama Bağışı 

Happy Hour

Çekirge Rotaract Kulübü

Burak Hüseyin Sevingül’ün Ev 

Sahipliğinde Ocakbaşı
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izmir Rotaract Kulübü

Agora Rotaract ile Ortak

Happy Hour

Karşıyaka Rotaract Kulübü
Happy Hour
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Sosyal Mesafeli ‘Mantı’ Keyfi

Göztepe Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Ortak

Happy Hour
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Denizli Rotaract Kulübü

Delikliçınar Rotaract ile Ortak

Happy Hour

Çiğli Rotaract Kulübü
Survivor Kahvaltısı Temalı

 Happy Hour
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Balçova Rotaract ile Ortak

Happy Hour

Agora Rotaract Kulübü
Happy Hour
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Agora Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract ile Ortak

Happy Hour
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16.09.2020 tarihinde RotaBook İzmir 
Hobi Grubu keyifli bir happy hour 
gerçekleştirdi.

18.09.2020 tarihinde RotaBook İzmir 
Hobi Grubu, Güzelbahçe Rotaract 
kulübü ortaklığında yazar Barış İnce 
ile kitap söyleşisi gerçekleştirdi.
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19.09.2020 tarihinde RotaBook Bursa 
Hobi Grubu dönemin ilk buluşmasını 
gerçekleştirdi.

21.09.2020 tarihinde RotaGurme 
Bursa Hobi Grubu, Osmangazi 
Rotaract kulübü işbirliğinde TatArt 
san sebastian cheesecake eğitimi 
gerçekleştirdi.
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23.09.2020 tarihinde Rotakart Hobi 
Grubu keyifli bir online toplantı 
gerçekleştirdi.

24.09.2020 tarihinde RotaGurme İzmir 
Hobi Grubu dönemin ilk buluşmasını 
yeni bir gurme lokasyonunda 
gerçekleştirdi.
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26.09.2020 tarihinde RotaGurme 
Bursa Hobi Grubu bol lezzetli bir 
buluşma gerçekleştirdi.

27.09.2020 tarihinde Potaract Bursa 
HobiGrubu keyifli bir dostluk maçı 
gerçekleştirdi.
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06.10.2020 tarihinde speaking club
Hobi Grubu tamamen İngilizce 
konuştukları online bir toplantı 
gerçekleştirdi.

07.10.2020 tarihinde RotaBook
İzmir Hobi Grubu eylül ayında
okudukları kitap hakkında
konuştukları keyifli bir happy hour
gerçekleştirdi.
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10.10.2020 tarihinde RotaGurme 
Bursa Hobi Grubu yeni bir gurme 
mekanında lezzetli bir happy hour 
gerçekleştirdi.

10.10.2020 tarihinde RotaGurme 
Bursa Hobi Grubu, Çekirge 
Rotaract kulübü ortaklığında kahve 
Workshop’ı gerçekleştirdi.
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13.10.2020 tarihinde speaking club 
Hobi Grubu tamamen İngilizce 
konuştukları bir online buluşma 
gerçekleştirdi.

14.10.2020 tarihinde RotaGurme 
İzmir Hobi Grubu yeni gurme 
rotalarında lezzetli bir etkinlik 
gerçekleştirdi.
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KÜLTÜR VE
SANAT BÜLTENİ
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12 Numaralı Adam
Erkan kolçakköstendil’den 90 dakikalık

‘’tek kişilik’’ gösteri)
saat: 20.00

Yer: sanat fabrikası Tiyatrosu / Balıkesir
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İ sefa Doğanay
stand-up Gösterisi

12 kasım Perşembe / 20.30
Denizli Nihat Zeybekci

 kültür Merkezi

Yaşlı Amca
12 kasım Perşembe / 20.30

Route Denizli
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Masterpiece Resim

Şemsiyeli kadınlar
06.11.2020 -19.00

Masterpiece İzmir

konser - Yaşar
07.11.2020 - 20.00

soldOut Performance Hall

stand Up - sefa Doğanay
16.11.2020 - 20.30

Bostanlı suat Taşer Tiyatrosu
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Masterpiece Heykel
Baby Yoda

19.11.2020 - 19.00
Masterpiece İzmir

Masterpiece Resim
klint Öpücük

27.11.2020 - 19.00
Masterpiece İzmir
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 1770 yılında Bonn şehrinde dünyaya gelen Ludwig van 
Beethoven’in 3 kardeşi sağır, 2’si kör ve 1’i zeka özürlüdür ayrıca annesi 
de Rengi hastasıdır.
 Beethoven’ın dedesi, babası ve ailesinin büyük bir çoğu 
müziği meslek edinmiş kişilerdir. Babası Beethoven’ın müzik yeteneğini 
keşfedip 4 yaşında zorla piyano çaldırtmaya başlamıştı ve yanlış 
yaptığında şiddet uygulamaya başlamıştır.
 On yedi yaşındayken hocası, c.G. Neefe’nin, “Benim artık 
sana vereceklerim bu kadar, sen biraz da viyana’ya git ve Mozart’la 
çalış” demesi üzerine Beethoven viyana’ya Mozart’tan müzik eğitimi 
almaya gönderilmiştir.
 Mozart, Beethoven’ın olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu 
keşfetmişti ve doğaçlama müzik yapması için ona önderlik etmişti 
böylece Beethoven, doğaçlamaları ile viyana’da dikkat çekmişti.
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 1792 yılında Beethoven, klasik müziğin ülü bestecisi Joseph 
Haydn’ın yanında çalışmaya başlamıştır.
 Beethoven giderek işitme duyusunu kaybetmeye başlarken 
pskilojisi de olumsuz yönde ilerliyordu. sağırlığı ilerledikçe kendini beste 
yapmaya aldı.
 “Bestelemem gerektiğini sezdiğim tüm yapıtları ortaya 
çıkarmadan bu dünyadan çekiğ gitmek yok” diyerek müziğine 
sarılarak en önemli eselerinden olan “Eroika senfonisi, fidelio Operası, 
İsa Zeytin Dağı’nda Oratoryosu” bu dönemde ortaya çıkmıştı.
 Eroika bestesini Napolyon’a duyduğu hayranlıktan ona 
adamıştı.fakat Napolyon’un sonraki dönemlerdeli açıklamaları onun, 
bu eseri ona adamışlığını geri çekmesine neden olmuştu.
 En ünlü senfonisi olan 9. senfoni’nin melodisini ise 1822 yılında, 
hastalığı ileri boyutlara geldiğinde bulmuştu.
 Bugünden sonra hastalığı gün geçtikçe ilerlemiş, kardeşinin 
yanında viyana’ya dönerken hasta olan sanatçı, yolda daha da 
üşütmüş ve yatağa düşmüştür. 26 Mart 1827 günü ise hayata gözlerini 
yumdu.



146

İdil Ece Şener
Rotavizyon Takımı

5. İSTANBUL TASARIM BİENALİ
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 Bu sene İstanbul kültür sanat vakfı (İksv) tarafından 5.si 
düzenlenen İstanbul Tasarım Bienali Empatiye Dönüş: birden fazlası 
için tasarım başlığı ile 15 ekim tarihinde pandemi şartları da göz 
önünde bulundurularak başladı.15 kasım tarihine kadar devam 
edecek olan bienalin küratörlüğünü Mariana Pestana yapmakta 
olup farklı ülkelerden ve disiplinlerden bir çok katılımcının 
projeleri çeşitli sergi mekanlarında İstanbul sokaklarında ve dijital 
ortamlarda ziyaretçileriyle buluştu.

 Düzenli olarak yapılan bienalde, bu sene dünyanın içinde 
bulunduğu pandemi şartları sebebiyle yeni bir segileme ve etkinlik 
yapısı değerlendirildi. Bienal alışılagelmiş ziyaret biçimleri yerine 
sosyal birlikteliğin yeni modellerinin geliştirilmesine gitti ve fiziksel 
varlığını gözden geçirerek yeni bir bakış açısıyla düzenlendi 
Hepimiz için yeni bir uygulama olan “fiziksel mesafelenme” 
döneminde doğası ve gereği itibariyle etkileşim ve diyaloğu 
arttırmayı hedefleyen İstanbul Tasarım Bienali izleyiciye erişebilmek 
için yeni mecralar keşfetmeye başladı. 5.
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 5. İstanbul Tasarım Bienali bu gelişmeler çerçevesinde 
izleyiciyle üç farklı eksen de bir araya gelecek şekilde tasarlandı. 
Dijital ortamda yayımlanacak Eleştirel Yemek Programı adlı video 
serisi, Akdeniz havzasından projeleri cihangir’deki ARk kültür’de 
bir araya getirecek kara ve Deniz kütüphanesi programı ve bir 
arada yaşamayı yeniden ele alan projelerin Pera Müzesi’nin yanı 
sıra kentin farklı noktalarına uzanacağı Yeni Yurttaşlık Ritüelleri adlı 
müdahaleler dizisi Yeni formatıyla Pera Müzesi ve ARk kültür’de 
görülebilecek bienal sergileri 15 kasım 2020 tarihine kadar açık 
olacak. İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma 
projeleri ve video serileri ise sergiler kapandıktan sonra, 2021 yılı 
boyunca devam edecek. Programın İstanbul’a yayılan yapısı 
kapsamında, fiziksel mesafelenme ve benzer kısıtlamalara uyumlu 
bir şekilde, kentli ziyaretçilere hitap eden açık hava etkinliklerine 
öncelik verilirken dünyanın her yerinden izlenebilen içerikler de 
sağlanacak.
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 Ziyaretçiler ayrıca The Rodina ve kyriaki Goni imzalı iki büyük 
enstalasyonu ve Empati Seansları adlı, empati kavramını genişleten 
film serisini Pera Müzesi’nde bulabilirler. kentin dört bir yanındaki 
parklar, bahçeler ve iskelelerde insanların yanı sıra kuşları, yıldızları, 
bitkileri ve mikroorganizmaları kapsayan ve rastlaşmanın yeni 
türlerini araştırırken farklı bedenlerin farklı ölçeklerde etkileşimlerine 
sahne olan uzun süreli müdahaleleri Yeni Yurttaşlık Ritüelleri 
programı kapsamında deneyimleyebilirler. 

 5. İstanbul Tasarım Bienali tüm mekânlarda ücretsiz ziyaret 
edilebilir.5.

 İS
TA

N
BU

L 
TA

SA
RI

M
 

Bİ
EN

A
Lİ



150

 kara ve Deniz kütüphanesi arşivine yer veren ARk kültür 15 
kasım 2020’ye kadar pazartesi günleri hariç her gün 10.00-18.00 
arasında açıktır. Mekânı ziyaret edebilmek için http://rezervasyon.
iksv.org/tasarimbienali/ adresinden rezervasyon yaptırmanız 
gereklidir. kasım’a kadar rezervasyonlar haftalık açılacağı için web 
sitesini takip edebilirsiniz.
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 Pera Müzesi salıdan 
cumartesiye 11.00’den 18.00’e, 
pazar günleri 12.00’den 18.00’e 
kadar açık, pazartesi günleriyse 
kapalıdır. Pera Müzesi’ndeki 
Empati seansları ve Eleştirel Yemek 
Programı gösterimleri 15 kasım 
2020’ye dek devam edecek. 
Empati seansları gösterimleri 
her perşembe ve pazar 13.00’te 
gerçekleştirilecek.  kyriaki Goni 
ve The Rodina’nın Yeni Yurttaşlık 
Ritüelleri programı kapsamında 
yine Pera Müzesi’nde sergilenen 
enstalasyonları da 15 kasım 2020’ye 
dek ziyaret edilebilir.
 Yeni Yurttaşlık Ritüelleri 
programı kapsamındaki diğer 
yerleştirmeler ise İstanbul’un farklı 
noktalarına yayılacak, Mayıs 2021’e 
dek farklı tarihlerde etkinleştirmelere 
sahne olacak.
 Eleştirel Yemek Programı’nın 
bölümleri ayrıca 18 Ekim 2020 – 
28 Şubat 2021 arasında İstanbul 
kültür sanat vakfı’nın YouTube 
kanalından yayımlanacak.
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ROTARACT
AKADEMİ
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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.

-

 3-10-17-24 kasım 

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

4 kasım
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FİNANSAL OKUR VE YAZARLIK EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

-

5 kasım

MEDYA OKUR YAZARLIĞI: FİLM OKUMA EĞİTİMİ

Bostanlı Rotaract Kulübü

-

9 kasım
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TOxIC İLETİŞİMDEN ARINMA EĞİTİMİ

Kordon Rotaract Kulübü

-

11-18 kasım

İŞLETMELER AÇISINDAN SOSYAL MEDYA VE 
DİJİTAL PAZATLAMA EĞİTİMİ

Konak Rotaract Kulübü

-

12 kasım
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DEĞERLİ TAŞLAR İŞ YERİ GEZİSİ

GENÇLERİ İŞ HAYATINDA GÜÇLENDİRME EĞİMİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

-

-

14 kasım

16 kasım
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GİRİŞİMCİLİK 101 FİNANS VE HUKUK EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

-

17-24 kasım

FARK YARATAN NETWORKLER VE NETWORKING 
EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

-

16 kasım
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İLİŞKİ DİNAMİKLERİ VE BAĞLANMA EĞİTİMİ

Bornova Rotaract Kulübü

-

23 kasım

POWER POINT EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

-

19 kasım
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DEĞERLİ TAŞLAR EĞİTİMİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

-

26 kasım

TÜRKÇENİN DOĞRU KULLANIMI EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

-

25 kasım
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM 4.0 EĞİTİMİ

Yıldırım Beyazid Rotaract Kulübü

-

30 kasım
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fAN PAGE: facebook.com/Rotaract2440
GRUP:  facebook.com / groups / rotaract2440

facebook.com / rotaracakademi

https://instagram.com/2440.
bolgehobigruplari?igshid=j8arycfmy3pa

Rotaract2440
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