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ROTaVİZyON kOORDİNaTÖRü 
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N Değerli Rotaractör Dostlarım,  
 

Rotavizyon Ocak sayısında sizleri farklı konulardan içeriklerle 
karşılıyoruz. 

 
yeni yılla birlikte ilk “benim kadrajım” temamız ‘yılbaşı’ olacak. 

aralık ayında gösterdiğiniz yogun ilgi bizi çok mutlu etti. Fotoğraf 
gönderen tüm Rotaractörlere teşekkür ederiz. Fotoğrafları 

seçerken kişilerden çok temaya odaklanan fotograflara 
yöneliyoruz. yüklediğiniz fotografların kalitesi düşük olursa 

Rotavizyona ekleyemiyoruz.  
 

Her sayımızda olduğu gib kulüblerden Haberler, 
Ocakbaşı & Happy Hour ve Hobi gruplarından haberleri 

derledik. kültür Sanat bülteni ile birlikte “kültür 101” köşemiz 
dergimizi zenginleştirmeye devam ediyor. Ocak ayında 

gerçekleştirilecek eğitimlere akademi bölümünden 
ulaşabilirsiniz. 

 
Hayatımızda her zaman hatırlayacağımız en keyifli anıları 

biriktirdiğimiz yeni bir yıl olması dileğiyle. Rotavizyon’un 
hazırlanmasında çok büyük katkıları olan takımıma tekrar 

teşekkür ediyorum.
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gözde kaya
Rotavizyon Takımı

yıLbAşı gELENEKLERİ
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 2020 yılını geride bırakmışken yeni yıl herkes için yeni 
heyecanlar yeni umutlar yeşeriyor. Peki bu yeni yıl nedir ve kültürler 

için ne ifade ediyor?

 Eski kültürlerden başlayacak olursa; mayalar 360 günden 
oluşan takvime sahipti ve bu takvime göre yılbaşı haziran ayında 
bir güne denk gelmekteydi. mayalar bu ay içinde birçok görkemli 
törenler yaparkan yılbaşı ritüelleri daha sade ve ailecek kutlanırdı.

 antik mısırlarlılar, birçok konuda olduğu gibi yılbaşını da 
Nil Nehri’ne göre belirlemiştir. Nil Nehri’nin taşdığı gün onlar için 
yılbaşı anlamına gelirdi bu günde çoğunlukla temmuz ayına 
denk gelmektedir. mısırlılar yılbaşını topluluk halinde büyük partiler 
verirlerdi.

 babilliler de yılbaşını ekinoks dönemine göre kutlayan kültürler 
arasındadır. babillerde yılbaşına ‘akitu’ ismi vermişlerdir ve her 
akitu’da tapınak çevresinde yeni yılın bereketli geçmesi için  dualar 
edilirdi.  ayrıca akitu günü kral rahip tarafından aşağılanırdı ve eğer 
kral ağlarsa o yılın bereketli geçeceğine inanılırdı.

 musevi kültüründe yılbaşı Roş aşana olarak tanımlanmaktadır. 
İbrani takvimine göre Tisshri ayının birinci ve ikinci günü yılbaşı olarak 
kutlanmaktadır. İbrani takvimi Hicri takvim gibi aya göre düzenlendiği 
için Roş aşana tarihi miladi takvimde sürekli değişiklik göstermektedir.
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 çin kültüründe ise bildiğiniz 
gibi kendi takvimleri mevcuttur. 60 
yıllık periyotlardan oluşan ve her 5 
yıl bir hayvanla ilişkilendirilen çin 
takviminde yılbaşı miladi takvimine 
göre farklılık göstermektedir. çinliler 
yılbaşında ‘Nian’ adını verdikleri bir 
canavarı sembolize eden kırmızıya 
boyanmış nesneleri yakarak 
kutlarlar. ayrıca borçlarını öder ve 
evlerini kağıt süslerle süslerler.

yaygın bir çek inanışına göre, 
yılbaşında elmayı yarıya 

böldükten sonra çekirdeklerin 
bulundukları bögelenin şekline 

bakarak gelecek yılın nasıl 
olacağına göre öngörüye sahip 

olacaklarına inanmaktadırlar.

 Nevruz, İran başta olmak üzere birçok Orta Doğu 
kültüründe  yılbaşı olarak kutlanmaktadır. 12 hayvanlı Türk 
takviminde ve Celali takvimine göre yılbaşı günü, miladi takvimde 
21 mart gününe denk gelmektedir. 21 mart ayrıca ekinoks tarihidir 
ve Hititler de yılbaşı olarak kutlanmaktadır.

 
günümüzde hala devam eden farklı yılbaşı geleneklerinin 

birkaşından bahsetmek istiyorum. 
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almanlar yeni yıla reçelli çörek 
yiyerek merhaba diyor. şaka 
olarak bazı reçellerin içeriğini 
değiştiriyorlar, örneğin hardallı 
çöreğe denk gelen kişinin 
tüm yılı şanssız geçireceğine 
inanıyorlar.

macarlar, budapeşte’de 
bulunan dev kum saatindeki 

tüm kumların dökülmesi tam 1 yıl 
sürmektedir. yeni yılda çelikten 

üretilen bu dev kum saatini 
tekrar çalışması için seçilmiş 4 kişi 

tarafından döndürülüyor. kim 
yeni yılda çalışmak ister ki?!

Hollanda ise eskiyi arındırmak 
ve yeniliği hoş karşılamak 
amacıyla yeni yıl ağaçlarının 
şenlik ateşi olarak yakıyor ve 
tüm gökyüzünü havai fişek 
gösterileriyle donatıyorlar. Sizce 
biraz çevreye saygısızca değil 
mi?

Ve son olarak birleşik krallıktan 
söz etmek istiyorum. İngilizler ve 
krallığa bağlı diğer milletlerden 

insanlar daie şeklinde el ele 
tutaşarak İskoç şair Robert 

burns’un ‘auld lang Syne’ isimli 
şiirini okuyarak milli bağlarını 

güçlendirecek şekilde çoşkuyla 
söylerler.

Umarım 2021 yılı hepimiz için çok daha güzel bir yıl olur. 
Sağlıkla ve sevgiyle…
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Elif Özege & Ceylin karakum
konak Rotaract kulübü

KEDİLERİN bİZİ SEVDİĞİNİ gÖSTEREN 
9 HAREKETİ
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Hazırlanın kedilerimizin bizi sevip, sevmediğini anlayabileceğimiz o 9 
işareti açıklıyoruz.. 

1.) kediler, sevdiği insanların 
kucağına gidip onlara patileriyle 
masaj yapmaya bayılırlar. Evde size 
patileriyle masaj yapan bir kediniz 
varsa çok şanslısınız çünkü yavru 
kediler annesini emerken bu hareketi 
yaparlar ve eğer kediniz bu masajı size 
yapıyorsa bilin ki sizi çok seviyor ve size 
olan ilgisini gösteriyordur. 
(minik dostlarımız bu masaj sırasında 
tırnaklarının sizde küçük çizikler veya 
anlık acılar yaratabileceğini tahmin 
edemiyorlar tabii????)

 2.) kediniz, siz evden ayrılırken kapıda 
bekliyorsa, evde sizin arkanızdan 

dolaşıyorsa, sizi çoook seviyor ve tüm 
zamanını sizinle geçirmek istiyor demektir. 

(Siz kapıdan çıktıktan sonra evin hakimi 
olma duygusunu da sevmediklerini 

söyleyemeyiz ama????) 
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3.) kediniz, o tatlı yüzünü sizin yüzünüze 
veya üzerinize dokunduruyorsa kesin 
sizi seviyordur. çünkü kedilerin bıyık 
bölgesinde ufacık bezler vardır ve bu 
sayede, kendi kokusunu bize bırakır ve 
sizi kendi ailesi olarak işaretler. Evet, eğer 
bu şekilde işaretleniyorsanız çok şanslısınız 
bebeğiniz sizi seviyor. 

4.) kediler gözleriyle seni seviyorum 
diyebilir. Nasıl mı ? İşte açıklıyoruz. Eğer 

kediniz size dik dik bakıyorsa, sakın 
korkmayın, gözleriyle sizi sevdiğini 

söylüyordur. 
(ancak o an kucağınızda başka bir pati 

kardeşi varsa bu bakışlar için “tehlike 
çanları çalıyor” demektir ????) 

5.) Eğer kediniz, sizi görünce sırtüstü 
yatıp o tatlı göbeğini size gösterip 
sevmenizi istiyorsa sizi çok seviyor. 
çünkü biliyorsunuz ki kedilerin göbişleri, 
kendilerini en savunmasız hissetikleri 
yerdir ve size güvenmediği sürece asla 
bu hareketi yapmaz. 
(O minnoş göbeği görünce sevme işini 
çokta abartmamak gerek yoksa bir sürü 
çizikle mağlup geleceğiniz bir savaşa 
girmiş olabilirsiniz ????) 
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6.) kediler sizi görünce o tatlı kuyruğunu 
kaldırıp, hareket ettiriyorsa bilin ki 
size şımarıyor ve size olan sevgisini 
gösteriyordur.

7.) kediniz sizi ufak ufak ısırıyorsa, tamam 
kesinlikle sizi çok seviyor. aslında bu 

ısırıklar, onlar için tatlı bir öpücük anlamına 
geliyor ve sizin canınızı yakmadıklarını 

düşünüyorlar. Ee napalım her güzelin bir 
kusuru vardır ????

8.) kediler ayaklarınıza dolaşıyorsa, bilin 
ki sizi seviyor ve sizin de onu sevmenizi 
istiyorlar. bu fırsatı sakin kaçırmayın. Eğer 
karşılık vermezseniz ayaklarınıza ‘küçük’ 
ısırıklar bırakması an meselesi ????

9.) kediniz, tatlı tatlı, mır mır sesler 
çıkarıyorsa, bilin ki çok mutlu ve kendi 

dilinde sizi çok sevdiğini söylüyor. 

*unutmayın; sevgi verdiğimiz her canlı onu hisseder ve bazen biz 
fark etmesekte sevgilerini gösterirler. Pati çocuğu olan olmayan 

ama içinde pati sevgisi olan herkese bol ‘miyav’lı günler ☺️
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Esra Özcan
karşıyaka Rotaract kulübü

1833’TEN gÜNÜMÜZE UZANAN bİR 
yOLCULUK: bİLgİSAyAR TARİHİ
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 İlk bilgisayar abaküstür ve aynı 
zamanda ilk basit hesap makinesidir. 
Fakat günümüze uyarlanınca ilk 
bilgisayar Charles babbage tarafından 
1833 yılında bir tasarlandı. üretmiş 
olduğu prototipi 1870 yılına kadar 
geliştirdi. Charles babbage sayıları 
ekleyip çıkaran ve işlem yapan bir 
fark makinesi üretti. üretmiş olduğu bu 
makineyi basitleştirmek yerine daha 
fazla geliştirmek amacı ile bilgisayarı 
üretti. üretmiş olduğu bu bilgisayar 
toplama ve çıkarma gibi basit işlemleri 
yapan bir bilgisayardı. bu şekilde 
bilgisayarlar gelişerek günümüze kadar 
gelmesi sağlanmıştır.

 günümüzdeki bilgisayarların ilk 
üretimine baktığımızda ise ilk dijital 

bilgisayarlar 1945 senesinde üretildi. 
İlk bilgisayar ENıaC olarak tasarlanmış 

dijital bir bilgisayardır. ENıaC adı verilen 
bu bilgisayar devasa büyüklüğe sahip 

insan boyunu geçen bir bilgisayardı. 
Top atışlarının hesaplanmasında ENıaC 

adlı bilgisayar kullanılıyordu. yaklaşık 
olarak üretilen ENıaC adlı bilgisayarın 
30 ton olarak üretildiği bilinmektedir. 

üretilmiş olan bu ilk bilgisayarın maliyeti 
ise 500 bin amerikan doları olarak 

kayıtlara geçti. ENıaC bilgisayarı 
elektromanyetik olarak üretilen 

makinelerden daha hızlı ve daha güçlü 
bir bilgisayar idi. Daha sonra 1965 

yılında modern bilgisayarlar üretilmeye 
başlandı.    18
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 modern bilgisayarlar üretilmeye başlayınca ENıaC gibi üretilen 
bilgisayarların sonuna gelinmiş oldu. artık modern bilgisayarlar daha 
küçük boyutlarda ve herkesin sahip olabileceği gibi ucuz maliyetler 
ile birlikte üretildi. İtalyan teknoloji firması Dünya genelinde bir devri 
açarak ilk kişisel bilgisayarları satışa sunmuş oldu. Satışa sunulduktan 
sonra bilgisayarlar dünya genelinde hızlı bir şekilde yayılmaya 
başladı. kişisel olarak üretilen ilk bilgisayar yaklaşık olarak 3.200 dolar 
değerinde idi. bu şekilde bilgisayarların kullanım alanı yaygınlaştı ve 
gelişti.
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Ceren arsal
Rotavizyon Takımı

gERÇEK bAşARı, bAşARıSıZLıK 
KORKUSUNU yENEbİLMEKTİR



16

 başarı, birçok muhtemel amaç, hayal, arzu ve hedefin 
gerçekleştirilmesidir. başarı kişisel bir kavram olup bu amaç 
uğrunda hedefi kovalarken yılmamak ve cesur olabilmek çok 
önemlidir. bir işe başladığınız anda bitmeyen sorularla birlikte 
belirsizlik de başlar. bu belirsizlik cesaretimizin kırılmasına ve 
başarısızlık korkusuyla vazgeçmemize bile neden olabilir. Ne 
olacak? Nasıl olacak? başarılı olacak mıyım? başarısız olursam ne 
olur? İnsanlar ne der? gibi...
Esasen belirsizlik yaşamın doğasında olan bir durumdur. 
Hayatımızda her gün, her saniye bir belirsizlik mevcuttur. belirsizlikle 
birlikte başarısız olma veya elimizdekini kaybetme korkusu da 
başlar. Hayatta birçok alanda kararlar alıyoruz ve  her bir karar 
beraberinde belirsizlikler getirmekte. bu kararları  uygulamaya 
koyarken her şeyin düşündüğümüz gibi gitmesini umuyoruz 
fakat maalesef her zaman işler istediğimiz gibi gitmeyebiliyor. 
aslında buna hazırlıklı olmalıyız. İşlerimizi yaparken son derce özen 
göstersek de veya aldığımız bir kararın en iyi seçim olduğuna emin 
olsak da her zaman bir yanılma payının, belirsizliğin olduğunu 
unutmamalıyız. belirsizliklerin sonucu başarı olabileceği gibi 
başarısızlık da olabilir. Önemli olan iki sonucu da bilerek yola 
çıkmak, olumsuz sonuçtan kaçınmak için yoldan vazgeçmemek. 
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 ünlü bir iş adamının dediğine göre aldığınız kararların 
onda biri bile doğru olursa, bu başarılı bir CEO olmanız için 
yeterli olacaktır. bu şunu gösteriyor; hayatta, bilmeliyiz ki yanlış 
kararlarımız olacak. ama biz hedefi bulan bir doğru kararla başarıyı 
yakalayacağız.
başarısızlıkla sonuçlanan kararlarımızda hatayı görebilmeli, 
üstünde diretmemeli ve kendimize söz geçirtebilmeliyiz. Evet 
hata yaptım diyebilirsek ve bir an önce başarıya ulaşma hırsımızı 
dizginleyebilirsek, önümüzde bizi başarıya götürecek yolu daha 
çabuk açmış oluruz. başarı eninde sonunda gelecektir fakat hata 
yapmaktan korkmamalıyız ve yapılan hataları kabullenip yeni 
çözüm yolları aramalı, bununla birlikte daha çok denemeliyiz.

 başarı, başarısızlıkların arkasındadır. kabul edilen her 
başarısızlıkta başarıya daha da yaklaşmış oluruz. Her zaman 
başarılı olunması mümkün değildir. Önemli olan başarısızlığı kabul 
edip devam etmektir. çevredeki başarısızlık gürültüsü olsa dahi 
devam etmek… İlerleme vaktinin geldiği anları fark edip hedeflerin 
hayatına yön verme konusunda ne kadar önemli olduğunu 
bilinmelisiniz. unutmayın  denemeden asla başarılı olamazsınız , 
hayatınıza dönüp baktığınızda değerlendirilen fırsatlarından ziyade 
değerlendirilmeyenler için pişman olacaksınız. Pişman olmamak 
için başarısız olma cesareti göstermenin tam zamanı.   O yüzden, 
cesur ol ve fırsatları değerlendir.
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İzmir Rotaract kulübü

7 yAşıNDAN bAşLAR MıSıN?
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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?

VİLDAN gÜNDOĞDU KİMDİR?

 1984 DEü çevre mühendisliği 
bölümü mezunudur. 1991 yılında aynı 
üniversitede “çevre Teknolojileri” 
alanında master,2003 yılında Ege 
üniversitesi Su ürünleri Fakültesinde 
Doktorasını tamamladı. Profesyonel iş 
hayatını 1985 yılından 2010 yılına kadar 
çeşitli kamu kuruluşlarında sürdürdü. Eş 
zamanlı olarak 2005-2010 yılları arasında 
Ege üniversitesi Su ürünleri Fakültesi 
Temel bilimler bölümünde yrd. Doç. Dr. 
öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2010 
yılında gündoğdu çevre mühendislik 
ve Danışmanlık firmasını kurdu,halen 
firmanın genel müdürü ve kurucusu 
olarak görev yapmaktadır.Rotary bölge 
Su yönetimi başkanlığı yapmıştır.Halen 
ESİaD ve İzmir Rotary kulübü üyesidir. 
İngilizce bilmekte, evli ve iki çocuk 
annesidir.

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

Vildan gündoğdu’dur.
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İzmir Rac: gençlerin kariyerleri konusunda tavsiyeleriniz nelerdir?

Vildan gündoğdu: yabancı dil konusunu ben çok önemsiyorum. artık 
günümüzde tek dil değil bir kaç dilin önemli olduğunu düşünüyorum 
ve de artık o kadar yoğun bir iş bulma mücadelesi var ve rakipler 
o kadar güçlü ki. O nedenle bence sıradışı bir şeyler yapmak lazım 
herkesin yaptığı değil de herkesin yapmadığı düşünmediği veya 
daha yenilikçi ne varsa onları yapmak gerektiğini düşünüyorum. yani 
baz şeylerde ilk olmak farklı olmak önemli. şimdi işte günümüzde 
yapay zeka önemli belki beynin içinin okunmasına gidiyor. gençlerin 
kendilerini donanım olarak geliştirmesi, yeniliklere açık olması çok 
önemli. yani bu arada dediğim gibi sıradışı bir şeyler bulmak lazım 
başarı için. Sıradanlık, herkesin yaptığı şeyler çok da başarıyı getirmiyor 
ama özgüven çok önemli, iletişim çok önemli. ış bulmak için gittiğinizde 
insan kaynakları size standart soruları sorduktan sonra aslında orada 
en büyük avantajınız enerji alışverişi oluyor. Eğer orada o enerji akışını 
ve doğru iletişimi yakalarsanız artı bir avantajlı oluyorsunuz o nedenle 
bence iletişim becerileri çok önemli okul ve iş hayatları boyunca 
sosyalleşmeleri.

İzmir Rac: kendi işinizi kurma aşamasında kırılma noktaları nelerdir? Size 
kendi işinizi kurma noktasına getiren neler olmuştu? gençlerin kendi 
işlerini kurmasını tavsiye eder misiniz?

Vildan gündoğdu:gençlere, sondan başlayayım; gençlerin iş kurmasını 
deneyimden sonra tavsiye ediyorum. yani hala o konuda biraz 
daha tutucuyum belki çünkü kendi çocuklarımdan da biliyorum. 
Onlar artık devrin değiştiğini kendileri mezun olur olmaz kendi işlerini 
yapmaları gerektiğini savunuyorlar ama bence gerekli bir iş tecrübeleri 
olmadan, iş hayatını bilmeden, iş hayatındaki ilişkileri bilmeden 
özellikle iş hayatında insanları tanımadan iş geliştirmenin çok sağlıklı 
olmayacağını düşünüyorum bu nedenle en az 3 sene dışarıda bir 
yerde ilgi duyduğunuz alanda çalıştıktan sonra kendi işinizi kurmanın 
daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. benim kendi işimi kurmam artık 
bahsettiğim gibi üniversite ortamı benim kendi kişilik yapıma çok uygun 
olmadığı için, daha kapalı ve daha teorik ve daha sosyal ortama 
iletişimi düşük bir ortam olduğu için ben kendi işimi kurmaya karar 
verdim. Daha esnek daha özgür daha kendi koşullarımda çalışmayı 
yakalayabilmek, yaratabilmek adına buna karar verdim.için ben 
kendi işimi kurmaya karar verdim. Daha esnek daha özgür daha kendi 
koşullarımda çalışmayı yakalabilmek, yaratabilmek adına buna karar 
verdim.7 
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İzmir Rac: Rotaryenlerin,  rotaractörlerin iş hayatına girmesinde 
yeterince destek olduğunu düşünüyor musunuz?

Vildan gündoğdu: çok çok düşünmüyorum.

İzmir Rac: böyle bir misyonunuz olduğunu düşünüyor musunuz peki?

Vildan gündoğdu: şöyle söyleyeyim bir kere ben konuşmamda da 
söyledim, eğer rotaractör olmasa da yapı olarak her hangi bir genç 
olsa da o gence iş bulma konusunda yardımcı olmayı misyon edinmiş 
bir insanım genel olarak bu benim yapım karakterim gereği var. bu kişi 
rotaractör olursa ve benim tanıdığım bir kişi olursa tabiki daha öncelikli 
olur benim için. ama genel olarak rotary de bunu gözlemliyor musunuz 
derseniz; hayır bunu gözlemlemiyorum.

İzmir Rac: Harika peki bu olması gereken bir durum mu?

Vildan gündoğdu: bence olmasını beklediğim bir durum artı ben şeyi 
de, rotaryenlerinde birbirlerine iş hayatlarında, meslek hayatında 
daha fazla destek olmalarını aynı şekilde rotaryenlerin rotaratörlere 
iş hayatlarında daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. 
yani doğayen olarak hem onların önünü açma anlamında gerek 
kendi Rotaryenlerin kendi iş yerlerinde tecrübe edinmelerini sağlamak 
anlamında yani daha fazla destek olunması gerektiğini düşünüyorum. 
Zaten aslında rotaractların rotary ye kan sağlayan damarlar olduğunu, 
enerji sağlayan damarlar olduğunu düşünüyorum. Rotaract, 
rotaratörlerin belli bir süre sonra rotaryen olması gerektiğini onun 
için böyle bir yapının baştan beri kurulduğunu düşünüyorum. Zaten 
şeyi de anlayabilmiş değilim; niçin rotaractörlerden rotary ye çok az 
geçiş oluyor, neden rotary kulüpleri üye bulmakta zorlanıyor bu kadar 
rotaractörümüz varken neden onlar rotaryen olmuyor. bence bunu 
sorgulanıyor tabiki uluslararası arenada ama bunu sağlamak lazım 
daha çok rotaractları içimize alıp ancak bu şekilde büyüyebiliriz bu da 
onlara iş bulma bunlardan bir tanesi ekonomik olarak da özgürlüklerini 
sağlayıp kendi içimize çekebilmeyi gerçekleştirmemiz lazım.
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İzmir Rac:aslında şöyle; çok teşekkürler. 6 senedir bu kurumda 
olup şu an kulüp başkanlığı yapan biri olarak şunları söyleyebilirim: 
rotaryenlerin zaten çocukları var o yüzden yeni çocukların 
sorumluluklarını almak istememeleri çok normal. bizlerin zaten 
ebeveynleri var. bunu tam olarak bunu değiştirmemiz gerekiyor 
zaten. bizlerin de zaten ebeveynleri var o yüzden yeni ebeveynler 
bulmamıza gerek yok o yüzden birbirimize ebeveyn ve çocukları 
gibi bakmazsak ki bu sene biz bakmıyoruz ben öyle düşünüyorum. 
Tabiki de yaşıt değiliz bunu biz de farkındayız ama hani aramızda 
bizim de bir diyalog olabildiğini rotaractör olan herkesin 18 yaşında 
çocuklar olmadığını aslında bizlerin de iş hayatı olduğunu, bizlerin 
de yanlarında çalışan kişilerin olduğunu, bizlerin de kendi kendi 
başlarına ayakta durmaya çalışan ve hayat mücadelesi veren 
insanlar olduğunu; aynı şekilde rotaryenlerin de bizim açımızdan 
baktığımız zaman dışarda toplumda gördüğümüz 50 yaşında 
insanlardan farklı olduğunu, hepimizin bir amaç için mücadele 
edebileceğini bizim de bu açıdan bakmamız gerektiğini fark 
ettiğimiz ve keşfettiğimiz anda zaten bizim ilişkilerimiz samimileşti. 
aslında böyle. birlikte artık bizim aynı masada oturup bir şeyler yiyip 
içecek yaş aralığında olduğunu farkettiğimiz zaman aslında bir çok 
şey güzelleşti. belki çok net bir şeklde söyleyeyim, şeref başkana 
da söylemiştim; biz oturup dönem başında 4 kişi bir rakı içmeseydik 
yaptığımız projelerin yarısını yapmamış olurduk. bu biraz hani 
samimiyet ve diyalogdan geliyor. ben buradan rotaractörlere sürekli 
bu bağlamda, rotaractörlerin rotaryenleri suçlamasına da karşıyım. 
biz de sonuçta gayet bir organizasyon yapabiliriz. Sizin zaten bu 
konuya yaklaşımınızı biliyorum aslında bu iki tarafında çözebileceği 
bir konu yani.

Vildan gündoğdu: Siz zaten daha iyi organizasyonlar yapıyorsunuz 
bizden. bu gerçek yani şimdi.şimdi bir kere sizin enerjiniz bizden 
daha fazla bir kere empati yapıyorum 20 yaşındaki kendi halimle 
50 veya 55 yaşımdaki halim bir değil yani. İster istemez 50 de 
iniş başlıyor. yani biyolojik, fiziksel olarak da bu başlıyor. mental 
olmasa bile. Neden bizim size, sizin bize olduğunuzdan daha fazla 
ihtiyacımız var yani siz çünkü enerji kaynağısınız, güç ve destek 
verecek bir grupsunuz. Sizin zihniniz bize göre daha açık daha 
berrak, gri hücreleriniz daha az o nedenle yani kesinlikle bizim size 
daha çok ihtiyacımız var.7 
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İzmir Rac: ya aslında gerçekten birbirimizden öğrenecek daha çok 
şeyimiz var. ben öyle düşünüyorum. Her kuşağın bir öncekinden ve 
bir sonrakinden de öğreneceği çok şey var.

Vildan gündoğdu: bizim size göre şöyle bir avantajımız var. bizim size 
göre belki daha çok çevre ve tecrübe avantajımız var biz de size 
onu yansıtabiliriz.

İzmir Rac: yani bu sene gerçekten fazlasıyla yansıttığınızı 
düşünüyorum. çok da mutluyuz o yüzden de gerçekten çok çok 
teşekkür ediyorum, bütün kalbimle teşekkür ediyorum.
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Can gültekin
İzmir Rotaract kulübü

WAKE UP NEWS!
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Japonya, 2030’a Kadar Tüm Enerjisini Hidrojenden Üretecek

 Japonya, hidrojeni 2030 yılına kadar 30’dan fazla nükleer 
reaktörün üretimini üretecek kadar uygun bir güç kaynağı yapmayı 
hedefliyor.

Dünya iklim değişikliğinin en 
kötü etkilerini önlemek için enerji 

geçişini hızlandırırken, karbon 
emisyonlarını azaltma hedefe 

ulaşmak isteyen Japonya, şu anda 
emekleme döneminde olan söz 

konusu teknolojiyi ticari olarak 
uygulanabilir seviyeye getirmek 

zorunda kalacak.

W
A

KE
 U

P 
N

EW
S!



26

Hükümet, hidrojeni emisyonsuz yanan elektrik jeneratörleri için yakıt 
olarak kullanılabilir hale getirme çabalarını desteklemek için 2 trilyon 
yen (19 milyar abD Doları) fon sağlayacak.

Hükümet tarafından, 2030 yılına kadar 10 milyon ton hidrojen 
yakma hedefine ulaşmak için maliyetlerin büyük ölçüde azaltılması 
gerekeceğini ve yalnızca su buharı yayan yakıtın yanması için 
yaklaşık 10 kat daha yüksek maliyetlerin olacağı açıklandı.W
A

KE
 U

P 
N

EW
S!



Aralık Ayı Konsepti : 
GÜN DOĞUMU VE GÜN BATIMI

“bENİM
KADRAJıM”
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agora RaC
gözde Kaya

agora RaC
beste güngelen



29

agora RaC
Rengin yılmaz

Denizli RaC
Arkın Onat
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Denizli RaC
batuhan Tezcan

Denizli RaC
beyzanur İyilikçi
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Denizli RaC
Fırat yavuzyılmaz

Denizli RaC
Kaan bartu Çelik
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Denizli RaC
Müge İbanoğlu

Denizli RaC
yusuf Kocabatmaz
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Ege RaC
Doğukan Topal

Ege RaC
Esin beyaz
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Ege RaC
Ferhat şenoğul

Ege RaC
Seçil Ağaoğlu
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göztepe RaC
Erce Alara Türköz

göztepe RaC
başak bakachan



36

göztepe RaC
İdil Ece şener

güzelyalı RaC
Sedef yıldırım
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güzelyalı RaC
Can Sarda

İzmir Ekonomi RaC
Metin Peker
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İzmir Ekonomi RaC
Serap Kaya

İzmir Ekonomi RaC
Hanzade Düşüm Arslan
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konak RaC
Ceylin Karakum

konak RaC
Erhan Uğurlukol
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konak RaC
Merve Tufan

konak RaC
İbrahim yazgaç



şubat Ayı Konsepti: yılbaşı

 benim kadrajımda sıra yeni yılda...
 
 2021 yılına girerken yaptığınız 
hazırlıkları veya yeni yılın ilk anlarını 
fotoğrafla ve bize gönder burda 
seninde yerin olsun...

“bENİM 
KADRAJıM”
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KULÜPLERDEN
HAbERLER
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yAPAy ZEKA VE ETİĞİ EĞİTİMİ

Agora Rotaract Kulübü

agora Rotaract kulübü iş hayatında kadın statüsünün 
gücünü ön plana çıkarmak ve teşvik etmek amacıyla, 
her ay meslekleri alanında başarılı kadınlar ile meslek 
sohbetleri gerçekleştirdiği SuPERWOmEN serisinde aralık 
ayında aı Ethics lab’ın kurucusu ve yöneticisi Filozof 
Dr. Cansu Canca’yı ağırladı. ‘yapay zeka ve etiği 
‘üzerine sunumuyla ve keyifli sohbetiyle katılımcıların tüm 
sorularını cevaplayan Cansu Hanım’ın konuşması adına 
Tegv’e bağışta bulunarak 1 öğrencinin daha 1 yıllık 
eğitim hayatına katkıda bulundular.

7 yAşıNDA bAşLAR MıSıN?

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü tarafından ayda bir kez 
düzenlenen “7 yaşından başlar mısın” projesinin 
geçen ay ki konuğu gündoğdu çevre müh. Dan. 
ltd. şti. kurucusu, 1995-2005 İzmir İl çevre müdürü ve 
İzmir Rotary kulübü geçmiş dönem başkanı çevre 
yüksek mühendisi Rtn. Dr. Vildan gündoğdu’ydu.
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İZMİR&bORNOVA ROTARACT KULÜPLERİ -İNşAAT 
VE yAPı MESLEK gURbU ORTAK MESLEK SOHbETİ

İzmir Rotaract Kulübü

02.12.2020 tarihinde İzmir Rotaract kulübü-
bornova Rotaract kulübü ve İnşaat ve yapı 
meslek grubu’yla ortak yüksek mimar Rtn. Hüseyin 
Egeli ile “Deprem, Pandemi ve yeni mimari 
Dönüşüm” konulu meslek sohbeti gerçekleştirdiler.

gİRİşİMCİLİK 101 EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

10.12.2020 tarihinde Rotaract akademi ve İzmir 
Rotaract kulübü, girişimcilik meslek grubu ve 
Hukuk meslek grubu işbirliğinde “girişimcilik 101” 
etkinliği kapsamında, Rtc. av. Ozan karakaya ve 
Rtc. av. bahadır yazıcı eğitmenliğinde “girişimciler 
İçin Hukuk Eğitimi” gerçekleştirildi.
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EĞİTİMDE FıRSAT EşİTSİZLİĞİNE KARşı İZMİR 
ROTARy VE İZMİR ROTARACT KULÜPLERİNİN 
MÜCADELESİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotary kulübü ve İzmir Rotaract kulübü eğitimde fırsat 
eşitsizliğine karşı başlattıkları mücadelede ilk tabletlerini 
07.12.2020 tarihinde bizim mahalleleri olan Cennetçeşme 
mahallesinde ihtiyaç sahibi bir aileye ilettiler.

İZMİR ROTARACT KULÜbÜ & İZMİR ROTARy 
KULÜbÜ DİJİTAL SıNıF PROJESİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotary kulübü ve İzmir Rotaract kulübü 
işbirliğinde planlanan “Dijital Sınıf” projesi, Söke 
Sarıkemer Ortaokulu’nda sosyal mesafeli bir sınıfta, 
sabitlenmiş 15 adet tablet platformu ve akıllı tahta ile 
eğitimdeki fırsat eşitsizliğine dur demeyi planlıyor.
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gİRİşİMCİLİK 101 EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

15.12.2020 tarihinde Rotaract akademi , İzmir Rotaract 
kulübü ve girişimcilik meslek grubu işbirliğinde 
gerçekleştirilen “girişimcilik 101” etkinlikleri kapsamında, 
İzmir Rotaract kulübü misafir üyesi Stj. Smmm alper Deniz 
eğitmenliğinde “girişimciler için Finans Eğitimi” düzenlendi.

SAĞLıK İÇİN KARANTİNADA NASıL 
bESLENMELİyİZ

bornova Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü tarafından 14.12.2020 tarihinde 
Sağlık İçin meslek sohbetlerinin üçüncüsü bostanlı 
Rotaract kulübü misafir üyesi Diyetisyen bengü ünal’la 
gerçekleştirildi. karantinada nasıl beslenmeliyiz, hangi 
besinler daha doyurucu, gerekli vitaminleri nasıl alırız gibi 
konulara değinen konuşmacı karantinayı nasıl geçirileceği 
konusunda yol gösterdi.
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HAyAT OL!

FıT AND yUMMy

bostanlı Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

bostanlı Rotaract kulübü, ‘Hayat Ol!’ projesini Dokuz 
Eylül Rotaract kulübü ile birlikte üç seneden beri devam 
ettirmektedir. bu dönemde projenin ilk ayağını iki kulüp 
bir araya gelerek Ekim ayında gerçekleştirdi. Pandeminin 
artışının devam etmesinden dolayı boruları ve mamaları 
kulüpler bazından yerleştirmeye devam eden kulupler 
ılıca’ya yerleştirmiş olduğu borular sayesinde sokaktaki 
dostlarımızı kışın, yazlık bölgelerde yalnız bırakmıyor.

22.11.2020 tarihinde, çekirge Rotaract kulübü ile Rotagurme 
Hobi grubu ortaklığında “Fit and yummy” etkinliğinde, 
çekirge Rotaract kulübü üyesi Dyt.Tuğçe kılıç artık eşliğinde 
bal kabağı çorbası yapıldı.
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AİLEyE ERZAK yARDıMı

OTİZMLİ ARKADAşLARıMıZLA ÇANTA bOyAMA

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

çekirge Rotaract kulübü 22.11.2020 tarihinde ‘bir çocuk 
Değişir Dünya Değişir’ projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi olan 
aileye erzak yardımında bulundu.

24.11.2020 tarihinde çekirge Rotaract kulübü, Hayat ağacı 
atölyesi ve Renkotizm işbirliği ile yürüttükleri Hayat ağacında 
Öğreniyorum projelerini online ortama taşıyarak, Zoom 
üzerinden “çanta boyama Etkinliği” yaptı.
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KADıNA şİDDETE HER DİLDE AyNıDıR

ADObE PREMıER PRO EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası 
mücadele gününde, çekirge Rotaract kulübü, El mourouj 
Rotaract kulübü, kathmandu Rotaract kulübü, San miguel 
Chapultepec-Politecnico Rotaract kulübü ile ortaklaşa ıgTV 
videosu hazırlayarak yayınladı.

25.11.2020 tarihinde, çekirge Rotaract kulübü ile Rotaract 
akademi işbirliğinde, eğitimi veren abdullah Özden eşliğinde 
adobe Premier Pro eğitiminin 1. ayağını gerçekleştirdi.
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ADObE PREMıER PRO EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

04.12.2020 tarihinde, çekirge Rotaract kulübü ile Rotaract 
akademi işbirliğinde, Eğitmen abdullah Özden eşliğinde, 
adobe Premier Pro eğitiminin 2. ayağını gerçekleştirdi.

ÇİLEKLİ MİLFÖy yAPıMı

Çekirge Rotaract Kulübü

13.12.2020 tarihinde, çekirge Rotaract kulübü ile Rotagurme 
iş birliğinde, şef şuayip Vatansever eğitmenliğinde ‘çilekli 
milföy’ yapımı eğitimi gerçekleştirdi.
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bÜTÇESİNİ bİLEN bİREyLER

bELgESEL FİLM SÖyLEşİSİ

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 14.12.2020 tarihinde Finansal 
Okuryazarlık Erişim Derneği ile işbirliği çerçevesinde 
FODER genel Sekreteri Dr. yasemin Demirdağ’ın 
eğitmenliğinde online “Finansal Okuryazarlık” akademi 
eğitimi gerçekleştirdi.

Ege Rotaract kulübü 04.12.2020 tarihinde Rota movie 
Hobi grubu işbirliği ile çağatay çelikbaş’ın konuk olarak 
ağırlandığı, film söyleşisi gerçekleştirdi.
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ROTADOC “bELgESEL gECESİ”

KONUşMACı KONUK

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 03.12.2020 tarihinde Tophane 
Rotaract kulübü ile ortaklaşa düzenlediği RotaDoc 
etkinliğinde “The game Changers” belgeselini izledi.

Ege Rotaract kulübü 10.12.2020 tarihinde düzenlediği 
mutad toplantısında oluşturduğu organizasyon ve 
projeleri hakkında ilham kaynağı olan İzmir kitap 
kulübü kurucusu, kulübün geçmiş yıllardaki üyesi 
burcu karacaağaçlıyı ağırladı.
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TRıVıA NıgHT

Karşıyaka Rotaract Kulübü

25.11.2020 tarihinde karşıyaka Rotaract kulübü 
tarafından gelenekselleşen Trivia Night Etkinliğini 6. sı 
Zoom üzerinden gerçekleştirildi. bu eğlenceli akşamda 
bir çok kulüpten üyenin katılımı ile kahoot uygulaması 
üzerinden sorular cevaplandı.

KıyAFET yARDıMı

Çiğli Rotaract Kulübü

bizim mahalle projesi kapsamında doğa tepe 
mahalle muhtarımız muharrem koç ile ortak yürütülen 
mahalle kermesine çiğli Rotaract kulubü evlerde 
kullanılmayan eşyalar ile destek oldu.
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ FARKıNDALıĞı

Çiğli Rotaract Kulübü

Covid 19 tedbirleri kapsamında kapatılan restoran 
ve kafelerden sonra;araçlarda ve parklarda yemek 
yiyen veya bir şeyler içen insanları görür olduk. çiğli 
Rotaract kulubü temiz çevre ve temiz toplum için 
sosyal medya üzerinden çevre kirliliğinin önlenmesi için 
#çöpüyereatma #çöplerçöpkutusuna #çevrekirliliği 
#rotaryfırsatlaryaratır #rotaryopensopportunities 
#rotaract2440 hashtaglari ile çağrıda bulundu.

1 ARALıK AıDS gÜNÜNDE FARKıNDALıK 
yARATMAK İÇİN KıRMıZı KURDELE

Çiğli Rotaract Kulübü

çiğli Rotaract kulubü çiğli İnteract kulubü ile birlikte, 
1 aralık dünya aids günü kapsamında farkındalık 
yaratmak adına dönemin 9. Toplantısına kollarında 
kırmızı kurdeleler , bileklikler ile düzenledi . bu 
kapsamda pozitif yaşam derneği Sosyal Hizmet 
uzmanı Hazal Hartavi, aıDS/ HıV hakkında toplum 
içerisindeki damgalamalar üzerine yaptığı sunum ile 
konuk oldu.
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MıNDFULNESS EĞİTİMİ

göztepe Rotaract Kulübü

göztepe Rotaract kulubü tarafından klinik Psikolog 
gözde Özgül ile beraber akademi İşbirliğiyle 
mindfulness Eğitimi gerçekleştirildi. mindfulness şimdiki 
anda kalmak demektir, anda kalma ve öz şevkate 
dikkat çekilen eğitim  güzel bir eğitim yapıldı. 

ONLıNE İş yERİ gEZİSİ-O2 TARıM

Konak Rotaract Kulübü

konak Rotaract kulubü dönemin 8. Toplantısını 
01 aralık Salı günü Zoom üzerinden gerçekleştirdi. 
Toplantıda O2 Tarım firmasına online işyeri gezisi 
yapılarak, fabrika, sektör ve yöneticiler ile tanışıldı.
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KONAK ROTARACT KULÜbÜ- 3F

SAĞLıK İÇİN DİK DUR

Konak Rotaract Kulübü

bornova Rotaract Kulübü

konak Rotaract kulübü tarafından sürdürülen 3F(For 
Forever Friendship) projesi, kulup başkanı Erhan 
uğurlukol, sekreter Hikmet altınışık, sayman merve 
Tufan eşliğinde, yeni aday üyeleri bige Dercan ve 
uğurcan Cent ile gerçekleştirildi. 

30 kasım’da bornova Rotaract kulübü tarafından 
Sağlık İçin meslek sohbetlerinin 2.sinde Sağlık İçin Dik 
Dur sloganıyla Fzt. Zeynep Dede ile gerçekleştirildi. Fzt. 
Zeynep Dede nasıl dik durabiliriz, duruş bozuklukları 
neler, en çok yapılan yanlışlar hangileri sorularını 
cevaplarken aynı zamanda katılımcılardan gelen 
birçok soruya da yanıt verdi. 
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DEPREM,PANDEMİ VE yENİ MİMARİ DÖNÜşÜM

2021 MASA TAKVİMİ

bornova Rotaract Kulübü

bornova Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü ve İzmir Rotaract kulübü, 
İnşaat yapı meslek grubu’yla birlikte mimar Rtn. 
Hüseyin Egeli’yle mimarlık üzerine meslek sohbeti 
gerçekleştirdi. Pandemi, Deprem ve yeni mimari 
Dönüşüm isimli sohbette hem pandeminin hem 1 
ay önce gerçekleşen İzmir Depremi’nin mimarideki 
etkilerini konuşuldu.

bornova Rotaract kulübü tarafından geçmiş 
dönemlerde de yapılmış masa takvimi geçmiş dönem 
başkanlarından Ersev Erşahin’in önerisiyle tekrar 
hayata geçirildi. 2021 masa takviminde geleneksel 29 
Ekim Resim yarışması için Sevgi Evleri’ndeki çocukların 
yapmış olduğu resimlere yer verildi. Takvimlerden 
elde edilen gelirle görme engelli çocuklar için kitap 
bastırılması planlanıyor. 
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İZMİR DEPREMİ SONRASı SAHA VE TRAVMA 
yÖNERİMİ bAşLıKLı SÖyLEşİ

İSMİNİ SAKAL DERDİNİ ANLAT

güzelyalı Rotaract Kulübü

güzelyalı Rotaract Kulübü

güzelyalı Rotaract kulübü; güzelyalı Rotary ve 
bornova Rotaract kulüpleri işbirliğinde İzmir Depremi 
Sonrası Saha ve Travma yönetimi başlıklı Söyleşisinde 
Rotary yaşam alanı İbb Saha yöneticisi çelik Özdemir 
ve CmaS Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ufuk 
koçak’ı ağırlamıştır.

güzelyalı Rotaract kulübü, 16 kasım tarihinde 
iki oturum şeklinde düzenlenen ve Psikolog/ aile 
Danışmanı Sedef yıldırım moderatörlüğünde yönetilen 
“İsmini Sakla Derdini anlat” adlı projeyi ikinci kez 
hayata geçirdi. Düzenlenen proje kapsamında 
kimlikleri tamamıyla gizli tutulan Rotaractörler, 5’er 
kişilik kontenjan ile sınırlı olan buluşmalara katılıp 
akıllarındaki sorulara bir profesyonel eşliğinde yanıt 
bulma şansı yakaladılar. katılımcılar bir yandan, 
moderatör yönlendirmesinde bir sonraki adımlarının 
ne olabileceğine dair fikir edinirken, öte yandan 
kendileriyle benzer sorunlar yaşayan diğer insanların 
bakış açılarına dair izlenim edindiler.
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SOHbET-İ PİşE ÖZEL

HANgİ PANDEMİ DAHA CAN yAKıCı?

güzelyalı Rotaract Kulübü

güzelyalı Rotaract Kulübü

güzelyalı Rotaract kulübü’nün her ay farklı bir meslek 
erbabını yaptıkları işe dair izlenimlerini paylaşmaları 
için davet ettikleri Sohbet-i Pişe serisinin beşincisi, 23 
kasım akşamı büyük bir katılım ile gerçekleşti. 2013-
2014 Dönem bölge Rotaract Temsilcisi ve Cadet Pilot/
Havacı Rana kesken Nazlı’nın konuk olduğu sohbette 
pilotluk mesleği ile ilgili ufuk açıcı bilgiler edinilirken, 
çeşitli kulüplerden emekli rotaractörlerin de katılımları 
ile keyifli bir akşam geçirildi.

güzelyalı Rotaract kulübü; güzelyalı Rotary ve 
bornova Rotaract kulüpleri işbirliğinde Hangi Pandemi 
Daha Can yakıcı: Covid-19 mu Partner şiddeti mi? 
başlıklı Söyleşisinde Prof. Dr. akça Toprak Ergönen’i 
ağırlamıştır.
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OTİZMLİ bİREyLER  NASıL DİL ÖĞRENİR?

ROTARACT TANıTıM SEMİNERİ

güzelyalı Rotaract Kulübü

bornova Rotaract Kulübü

güzelyalı Rotaract kulübünün; Eğitim meslek grubu, 
çiğli,Osmangazi ve çekirge Rotaract kulüpleri ile 
ortak olarak düzenlemiş oldukları etkinliklerinde 
güzelyalı Rotaract kulübü üyesi melek kıvçak Otizmli 
bireyler Nasıl yabancı Dil Öğrenir? konulu sunumu ile 
katkı sağlamıştır.

bornova Rotaract kulübü tarafından 16.11.2020 
tarihinde Zoom üzerinden üniversite öğrencilerine 
yönelik Rotaract Tanıtım Semineri, kulüp Hizmetleri 
Projeleri ve üyelik geliştirme koordinatörü melis 
uzşen’in sunumuyla gerçekleştirildi. Seminere 
katılan üniversiteler yaşar üniversitesi, İzmir Ekonomi 
üniversitesi, İzmir bakırçay üniversitesi, İzmir Demokrasi 
üniversitesi ve Ege üniversitesi’ydi.
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Agora Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

agora Rotaract kulübü Tunis Ennasr Rotaract kulübü ile 
kardeş kulüp anlaşması imzalayarak iki kulüp arasında 
güzel dostluklarının temellerini attılar.

agora Rotarct kulübü Tunis ENNaSR Rotaract kulübü 
ile imzaladığı kardeş kulüp anlaşmasının ardından 
‘leaving 2020 with a Positive’ projesiyle 2020 yılında 
yaşadığımız talihsiz olaylara rağmen pozitif güzel 
olaylarında hayatlarında yer aldığı gelişmeleri yazarak 
paylaştı.
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Ege Rotaract Kulübü

bornova Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 28.11.2020 tarihinde “Twin Club” 
anlaşması imzaladığı Cassino Rotaract kulübü ile 
“Okuryazarlık” alanında yürüttüğü ve 13 farklı Rotaract 
kulübünün de dahil olduğu proje kapsamında, genel 
değerlendirmelerin yapıldığı 1.12.2020 tarihinde 
düzenlenen toplantıya katıldı.

bornova Rotaract kulübü olarak 12 aralık’ta 7020.
bölge’nin düzenlediği youth and Their Role ın 
Overcoming The Obstacles To Peace adlı uluslararası 
Ryla’ya katılım gösterdik.
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Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

konak Rotaract kulübü olarak, düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz İnternational 3F projemizin 
6.haftasında, barcelona Condal Rotaract kulübü, 
Ejecutivo aguascalientes Rotaract kulübü, 
Outstanding business Students Rotaract kulübü, 
katılımcılarıyla uluslararası Hizmetler komitesi 
başkanımız İrem İşcan ve üyemiz Ömer beyazıt ile 
birlikte gerçekleştirdik. katılım gösteren kulüplerin üye 
ve aday üyelerine teşekkür ederiz.

konak Rotaract kulübü olarak, düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz 3F projemizin 2.haftasında, 
aguascalientes universitario Rotaract kulübü, Ejecutivo 
aguascalientes Rotaract kulübü, kardeş kulübümüz 
olan Outstanding business Students Rotaract kulübü 
katılımcılarıyla ve aday üyemiz Can Dördüncü, 
uluslararası Hizmetler komitesi başkanımız İrem İşcan ile 
birlikte gerçekleştirdik. katılım gösteren kulüplerin üye 
ve aday üyelerine teşekkür ederiz.
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Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

konak Rotaract kulübü olarak, düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz 3F projemizin 3.haftasında, Ejecutivo 
aguascalientes Rotaract kulübü, San marcos Rotaract 
kulübü, Outstanding business Students Rotaract 
kulübü ve barcelona Condal Rotaract kulübü 
katılımcılarıyla ve aday üyemiz Sadık İşcan, uluslararası 
Hizmetler komitesi başkanımız İrem İşcan ile birlikte 
gerçekleştirdik. katılım gösteren kulüplerin üye ve aday 
üyelerine teşekkür ederiz.

konak Rotaract kulübü olarak, düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz 3F projemizin 4.haftasında, kardeş 
kulübümüz olan Outstanding business Students 
Rotaract kulübü katılımcılarıyla ve meslek Hizmetler 
komitesi başkanımız Sinem Fikirdeşici ile birlikte 
gerçekleştirdik. katılım gösterdikleri için arkadaşlarımıza 
teşekkür ederiz.
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bornova Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü olarak Rotaract Club of 
Thessaloniki ile 27.11.2020’de toplantı gerçekleştirdik. 
birlikte yapabileceğimiz projeleri konuştuğumuz, 
üylerimizin kaynaştığı bir toplantı oldu.



66

OCAKbAşı
&

HAPPy HOUR
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Çekirge Rotaract Kulübü

Netflix Teleparty

Çekirge Rotaract Kulübü
Netflix Teleparty-2
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bornova Rotaract Kulübü

Oyun temalı Happy Hour

Çiğli Rotaract Kulübü

Üyelerle Hasret giderme
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Konak Rotaract Kulübü

Uzaktan Happy Hour
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04.12.2020 tarihinde Ege Rotaract 
kulübü ve Rotamovie Hobi grubu 
işbirliğiyle, yönetmen çağatay 
çelikbaş’ın konuşmacı konuk 
olduğu ‘belgesel Film Söyleşisi’ 
gerçekleştirildi.

13.12.2020 tarihinde çekirge 
Rotaract kulübü ve Rotagurme 
bursa&İzmir Hobi grupları 
ortaklığında, şef şuayip Vatansever 
eğitmenliğinde ‘çilekli milföy yapımı’ 
gerçekleştirildi.
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19.12.2020 tarihinde Rotamovie Hobi 
grubu aralık ayı ikinci buluşmasını 
gerçekleştirdi.

20.12.2020 tarihinde Rotaart 
bursa&İzmir ve kendin yap Hobi 
grupları işbirliğinde, Rtc. gaye atlı 
eğitmenliğinde ‘Suluboya atölyesi’ 
gerçekleştirildi.
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20.12.2020 tarihinde İzmir Rotaract 
kulübü ve Rotagurme İzmir&bursa 
Hobi grupları işbirliğinde, Eralp 
Orhan eğitmenliğinde ‘kahve 
kokteyl Workshop’ gerçekleştirildi.

20.12.2020 tarihinde Rotabook bursa 
Hobi grubu aralık ayı buluşmasını 
gerçekleştirdi.
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KÜLTÜR VE
SANAT bÜLTENİ
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Cem adrian  

konser
31 Ocak 2021/ 19:30

avlu kongre ve kültür merkezi, 
Fatih Salonu
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İ Eda baba - 
konser

30 Ocak 2021/ 19:00
Denizli Route
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İ The Pinapple Thief

konser
16 Ocak 2021/ 22:30

Hangout Performance Hall



78



79

KÜ
LT

ÜR
 1

01
Q

UE
N

TıN
 TA

A
RA

N
TıN

O

1. 27 mart 1963, Tennessee doğumlu olan Quentin Tarantino; İtalyan, 
İrlandalı ve kızılderili bir kökenden geliyor. üvey babası ve annesiyle 
yaşayan Tarantino, sinemayı annesinin sayesinde sevmiş. annesiyle 
birlikte 2-3 yaşlarında sinemaya giden Tarantino, ailesinin los
angeles’a taşınmasıyla filmlerle daha içli dışlı olma fırsatı bulmuş.

2. ıQ’su 160 olmasına rağmen liseden zor mezun oldu. 1994 yılında 
Charlie Rose ile yaptığı aynı röportajda Tarantino, okul hayatını 
sevmediğini, okul yerine sinemaları daha çok sevdiğini ve bu 
nedenle liseden sonra üniversiteye gitmediğini ifade ediyor.

3. Tarantino’nun 90 milyon dolarlık bir servete sahip olduğunu 
düşünülüyor. ancak Tarantino parayı bulmadan önce otopark 
ücretini bile ödeyemeyecek kadar parasızdı. bunun için kısa bir süre 
hapishanede bile yatan yönetmen şöyle diyor:

“üç kez sırf otopark ücreti ödemeyemediğim için hapishaneye girdim. gerçi 
hapishane hayatını sevdim, orada senaryolarım için gözlem yapma fırsatı 

buldum. Parasızken kendinize daha çok zaman
ayırabiliyorsunuz.”
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4. Tarantino ırkçılığa karşı çıkan bir isim. Öyle ki Django unchained 
filminde leonardo Di Caprio’nun oynadığı ırkçı karakter Calvin 
Candie, Tarantino’nun şimdiye kadar kendi filmlerinde nefret ettiği 
tek kötü karaktermiş.

“Normalde filmlerimdeki kötü karakterleri, ne kadar kötü olurlarsa 
olsunlar, severim. bu kişilerin düşünce yapılarını bir nebze olsun 

anlayabilirim. ancak Calvin Candie, senaristlik hayatımda nefret 
ettiğim ilk ve tek karakter oldu.”

5. Tarantino’nun filmlerinde ürün reklamı yapmayı ve ürün 
yerleştirmeyi sevmediği bilinen bir gerçek. O illa bir şirket kullanması 
gerekiyorsa hayali bir şirket üretiyor filmlerinde. Pulp Fiction’daki 
kahuna burger, Red apple Cigarettes, g.O. Juice, Jack Rabbit Slims 
ya da Teriyaki Donuts hayali firmalardan bazıları.

6. Tarantino, gençlik yıllarında aktör olmak istiyordu, ancak bir şekilde 
kendini yönetmen koltuğunda buldu. kendi filmleri başta olmak 
üzere pek çok aktörlük deneyimi olmasına rağmen en ilginci The 
golden girls dizisindeki Elvis Presley rolü.

7. Quentin Tarantino, her filminde Hollanda’ya referansta bulunuyor. 
Reservoir Dogs filmi, george bakker Selection isimli Hollandalı bir 
grubun ‘little green bag’ isimli şarkısıyla başlarken, Jackie brown’da 
Samuel l. Jackson’ın hayat verdiği Ordell karakteri Hollandalı aktör 
Rutger Hauer’den bahsediyor. kill bill’in meşhur geleni beatrix ise 
ismini Hollanda kraliçesinden alıyor.
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8. Tarantino’nun şu ana kadar 8 uzun metraj filmi bulunuyor. 
yönetmen 2 film daha çektikten sonra film yapmayı bırakacağını, 
bunun yerine roman ya da tiyatro oyunu yazmaya devam 
edeceğini söylüyor.

“Eğer kariyerim bittikten sonra bile gelmiş geçmiş en iyi 
yönetmenlerden biri olarak anılacaksam işte

buna başarı derim ben.”
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İdil Ece şener
Rotavizyon Takımı

ÇOK KATMANLı TARİHİN MEKANA 
yANSıMASı: TROyA MÜZESİ
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İ  Troya müzesi, 2011 yılında açılmış ulusal bir mimari yarışma 
sonucunda 1.olan yalın mimarlık tarafından tasarlanmıştır.  müze 
çanakkale il merkezine 37 km uzaklıktaki Tevfikiye köyü girişinde 
konumlanmış olup Troya antik kent girişine 750 metre uzaklıktadır. 
Troya müzesi, Troya antik kenti’nin uNESCO Dünya miras listesi’ne 
kabulünün 20. yılında, Ekim 2018’de ziyarete açılmıştır. 

 bu müze yapısını anlamak için Troya antik kenti’nin oluşumunu 
ve çok katmanlı yapısını iyi anlayıp değerlendirmek gerekmektedir. 
5000 yıllık tarihi ve avrupa medeniyetlerinin gelişimindeki önemiyle 
birlikte Troya, Homer zamanından ı. Dünya Savaşına kadar olan 
süreçte sanatsal ve tarihsel büyük bir kültürel etkiyi temsil etmektedir. 
Tarihte ilk Homeros, m.Ö. 8. yüzyıl’da İlyada’da Troya Destanı’nı 
anlatmıştır. bu destan, o kadar çok ilgi çekmiş ve sevilmiş ki, Troya 
antik dönemde bile bir turizm merkezine dönüşmüştür. bu muhteşem 
müze, Troya antik kenti’ni tekrar ziyaret etmek için güzel bir sebep 
ve Troya topraklarını bir kez daha turizm merkezine dönüştürmek için 
müthiş bir fırsat olmuştur.
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İ  müze yapısı, Troya kenti’nin tarih içindeki değişimleri ve çok 
katmanlı yapısı dikkate alınarak tasarlanmıştır. yapı içindeki her bir 
sergi mekanı, antik kentin bir dönemini yani bir katmanını temsil 
etmektedir. müzede katmanlar, bazen büyük bir hacimde bazense 
yapı çevresinde dolanan rampaların duvarlarında bulunan nişlerde 
sergilenmiştir. Ziyaretçiler müzeyi gezerken katmanlara bölünmüş bir 
hikâyeyi takip ediyorlar. bunlar:

- Troas bölgesi arkeolojisi,
- Troia’nın Tunç çağı,
- İlyada Destanı ve Troia Savaşı,
- antik Dönemde Troas ve İlion,
- Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi,
- arkeoloji Tarihçesi, Troia’nın İzleri olarak sıralanıyor.
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İ

 yapı, topraktan fırlamış antik 
bir kalıntı gibi arazinde bulunmayı 
beklemektedir. Paslanmış metal 
malzeme (corten) bu haliyle 
topraktan çıkarılmış kırılmış testiler 
ve çömlekler gibi biraz çizilmiştir, 
bozulmuştur, kendine özgü dokusuyla 
ardında bir yaşanmışlık olduğunu 
hissettirir, bir geçmişi vardır. O 
döneme ait olmasa da malzemenin 
ve mimarinin geçmişi, günümüz ve 
gelecek arasındaki bağa dair bir 
şeyler söylediğini hissettirmektedir.
 
 müze ziyareti dışarıda 
başlayan 12 metre genişliğindeki 
rampadan inerek başlanmaktadır. 
Rampanın sonunda aslında karanlık 
olmasını bekleyeceğiniz ancak 
şaşırtıcı bir biçimde aydınlık olan 
müzenin karşılama mekanına 
ulaşılmaktadır. Ziyaretçi kendini 
bu mekana ulaştığında Troas ve 
çevresini konu alan sirkülasyon 
bandında bulmaktadır. bir sonraki 
kata ulaşmak için katları birbirine 
bağlayan ve yapıyı dışardan 
sarmalayan rampalar kullanılmıştır. 
Rampalardan çıkarken dış cephedeki 
şerit halindeki açıklıklardan, Troya 
topraklarını, peyzajını müzenin 
içinde izleme şansı bulunmaktadır. 
Rampaların çevresindeki açıklıklardan 
güneşin geliş açısına göre mekanda 
oluşan gölgeler ziyaretçilere mekanı 
deneyimlerken hatırlayacakları 
görüntüler sunmaktadır.
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 yapı içinde dolandıkça ziyaretçi, zaman zaman basık ve loş 
hacimlerin içinde bulurken kendini zaman zamansa daha büyük 
aydınlık ferah hacimler arasında gezi rotasını takip etmektedir. 
Sergileme tekniği olarak, antik kentte yapılan kazı çalışmaları 
sonunca bulunan eserlerin dışında daha interaktif teknolojilerin 
kullanıldığı canlandırmalar da kullanılmıştır.  bu sebeple müzenin sergi 
mantığının günüümüz teknolojilerini de dikkate alarak tasarlandığı 
söylenebilmektedir. yapının çevresindeki rampalar ziyaretçiyi en 
sonda çatıdaki seyir terasına ulaştırmaktedır. Terasta Troya’nın uzak 
ve akın geçmişi, bu topraklardaki yaşanmışıklar ve yaşanabilecekler 
hayal etme fırsatı sunmaktadır.
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ELEMENTLERLE yOgA

Nilüfer Rotaract Kulübü

Duygu durumumuzu etkileyen ve farklı enerjileri sembolize 
eden yoga Elementleri ile 3 Online yoga pratiği 
eğitimimizde:

• Toprak Elementi ile (kök çakra ile bağlantılıdır. 
yaşamdaki varlığımızı temsil eder) bizi merkezimizden 
uzaklaştıran stres ve kaygı yaratan durumlarla başa 
çıkma kapasitemizi ve güven duygumuzu arttıracağız.

• Su Elementi ile (Hareketin ve değişimin merkezi olarak 
tanımlanır) değişimle olan uyumumuzu, tutma ve 
verme dengemizi arttıracağız.

• Hava Elementi ile (Hava bedenin ihtiyacını karşılayarak 
besler ve ilham verir.) dış dünya ile iç dünyamız 
arasındaki köprü olan nefes ve farkındalığı ve bağlantılı 
olduğu yoga asanaları ile bedende güç ve hafifliğin 
dengesini araştıracağız.

7-14-21 Ocak
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KıSA FİLM VE SENARyO yAZıMı EĞİTİMİ

güzelyalı Rotaract Kulübü

Senaryo nedir?
Senaryoda gerçekçilik nedir? 
Sinema etiğin mi estetiğin mi konusu?

Dünyadaki festivallerin tarzları ve sürecin ilerleme şekilleri ile 
soru cevap şeklindeki gerçekleşecek olan eğitimimize herkesi 
bekleriz.

9 Ocak

İHRACATTTA MARKALAşMA EĞİTİMİ

Denizli & Didim & İzmir Kordon 
Rotaract Kulübü

“World 17” kurucusu adam Evren garipoğlu gerçekleştirilen 
söyleşiye katılanlara ihracat önceliği bulunan ürünler, yeni 
nesil ihracat, güç birleştirerek ihracat yapmak ve ihracatta 
markalaşma konularında bilgiler verilecektir.

13 Ocak
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DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Çiğli & Mavişehir Rotaract Kulübü

Proji Dijital Reklam ajansı ümit yılmaz’ın sunumuyla 
gerçekleşecek olan “Dijital Pazarlama” eğitimimize
işini dijitale taşımak isteyen veya bu konuda geliştirmek 
isteyen herkesi bekliyoruz.

18 - 22 Ocak

FARKLıyKEN gÜZELİZ EĞİTİMİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Doğuştan veya sonradan yüz bölgesinde görünür farklılıkları 
olan bireyler hakkında farkındalık sahibi olacağımız , 
bilgileneceğimiz eğitimimize hepinizi bekliyoruz.

19 Ocak
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MEDyA OKURyAZARLıĞı: FİLM OKUMA EĞİTİMİ

yENİ bİR PENCERE AÇ EĞİTİMİ

bostanlı Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

medya okuryazarlığı, geçmişten günümüze önemli bir yere 
sahip olmuştur. medya ürünleri, herkes tarafından farklı 
okunmakta ve değerlendirilmektedir. bu eğitimimizde; film 
okuma üzerinden aslında medya okuryazarlığı hakkında 
fikir sahibi olacağımız, filmlere farklı perspektiflerden bakıp 
onları teknik içerik alanında inceleyebileceğimiz, eleştirilerde 
bulunacağımız konulara değineceğiz.

Nasıl daha mutlu ve başarılı bir insan olurum? 
bazı insanlar nasıl oluyor da motivasyonlarını kaybetmiyorlar? 
kariyerimde hak ettiğim yerde olabilecek miyim? 
Hayalimdeki işi nasıl bulacağım? 
Neden ben değil de o terfi etti? 
yöneticimle yaşadığım sorunlar çözülür mü? 
Özgüven sorunumla nasıl başa çıkacağım? 
konfor alanımı terk etmeli miyim?  
benzer sorular zihninizi kurcalıyorsa ve doğru cevapları bulmak 
isterseniz, eğitimimize bekleriz.

27 Ocak

27 Ocak
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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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