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EDİTÖRDEN

2020-2021 DÖNEMİ
ROTAVİZYON KOORDİNATÖRÜ
ÖZENÇ AKOVA

Değerli Rotaractör Dostlarım,
Rotavizyon Mart sayısında karşınızdayız. Sizleri ilk olarak güçlü
kadınların hayatlarına dayanan 8 Mart içeriği ile karşılıyoruz.
Farklı konulardan içeriklerle renkli bir Rotavizyon sunuyoruz.
Mart ayı için “Benim Kadrajım” temamız ‘Doğa’ fotoğrafları
olacak. Fotoğraf gönderen tüm Rotaractörlere teşekkür
ederiz. Fotoğrafları seçerken kişilerden çok temaya odaklanan
fotoğraflara yöneliyoruz. Ne yazık ki yüklediğiniz fotoğrafların
kalitesi düşük olursa Rotavizyona ekleyemiyoruz.
Her sayımızda olduğu gib Kulüplerden Haberler, Rotaworld,
Ocakbaşı & Happy Hour ve Hobi Gruplarından haberleri
derledik. Kültür Sanat Bülteni ile birlikte “Kültür 101” köşemiz
dergimizi zenginleştirmeye devam ediyor. Mart ayında
gerçekleştirilecek eğitimlere akademi bölümünden
ulaşabilirsiniz.
Tüm kadınlarınların kadınlar gününü kutlar. Cinsiyet, ırk ve din
ayrımının olmadığı daha güzel bir dünyada yaşamak dileğiyle.
Rotavizyon’un hazırlanmasında çok büyük katkıları olan
takımıma tekrar teşekkür ediyorum.
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8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günümüzü Kutlarız

Eda Nur Çelik
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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8 Mart Dzünya Emekçi
Kadınlar Günümüzü Kutlarız

	Markaların 1 hafta önceden başlattığı hediye ve indirim
kampanyaları yüzünden yılbaşı ya da sevgililer günüyle karıştırılmak
istense de emekçi kadınlar günü sanıldığı gibi kapitalizm oyunu
değildir.
Dünya Emekçi kadınlar günü New York’taki 40.000 kadının
haksız çalışma koşullarını, kadın erkek eşitsizliğini ve kendilerine oy
hakkı verilmeyişini protesto ederken yanarak ölen 129 kadın işçinin
anısını ve mücadelesini yaşatmak için ortaya çıkmıştır.
8 Mart çiçek, börtü böcek günü değil hakkın, emeğin, eşitliğin,
mücadelenin günüdür.1 mayıs işçi emekçi bayramının kardeşidir.
Çiçekleriniz sizin olsun. Çiçek değil özgürlük istiyoruz. Hem kadın hem
erkek olarak eşit özgürlük istiyoruz.
	Aslında erkekler kadınları hiç anlayamıyor, anlayamayacak,
kadınların
ne istedikleri belli değil,
Kadınların fiziklerinin başarılarının önüne geçmesinin ne demek
olduğunu anlayamayacaklar,
Kadınlar kahkahalarla gülerken “biri benim hakkımda ne
düşünür” diye düşünmenin ne demek olduğunu anlayamayacaklar,
Kadınların 25 bin yıl önce bereketin, yaratıcılığın ve
verimliliğin tanrıçasıyken günümüzün, şeytanına, aşüftesine,
kevaşesine, motoruna dönüşmenin acısının ne demek olduğunu
anlayamayacaklar.
Kadın bedeninin her parçasında herkesin söz hakkı olmasının
ne demek olduğunu anlayamayacaklar,
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8 Mart Dzünya Emekçi
Kadınlar Günümüzü Kutlarız

Kadınların toplumların çizdiği sınırlara rağmen kadın başlarına,
ellerinin hamuruyla nasıl başarılara imza attığımızı anlayamayacaklar,
Kadınları hiçbir zaman anlayamayacaklar çünkü onların
bedeninin içinde ve onlarla aynı şartlarda yaşamıyorlar.
Küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre 144 ülke içinde sadece
25 ülke kadın erkek eşitliğini sağlamaktadır. Tüm dünyada kadın erkek
eşitliğinin sağlanması için de tam 166 yıl lazım.
	Ahlaktan çok ahlakçılığı ilke edinmiş, edindikleri ilkeyi de kadına
endekslemiş bu dünya için çok da şaşırtıcı bir sonuç değil aslında.
Feminizm yani kadınlarla erkeklerin eşit haklara sahip olması anlamına
gelen kelime, çoğu ülkede terör örgütlüğüyle özdeşleştirildi. Dışlanan
kesimin haklarını savunduğumuz için kendi haklarımızı savunduğumuz
için asi ve itici kadın oluyoruz. Erkekler de feminist olabilir.
Evet erkekler de kadın erkek eşitliğini savunabilir.
Peki, kadınların karşısında değil yanında duracak cesaretleri var mı?
Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapora göre 2017 yılında
dünyada 87,000 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerin %58’i
kurbanların tanıdıkları tarafından işlendi. Yani 2017 yılında her gün 137
kadın bir tanıdığı tarafından öldürüldü.
	Asya ülkeleri 20 bin cinayetle listenin başında yer alıyor. Asya’yı
Afrika (19 bin), Amerika (8 bin) ve Avrupa (3 bin) izliyor.
Her 10 ülkeden sadece 4 ü evlilik içi tecavüzü suç sayıyor.
Dünya genelinde politika reformu yapılmalı.
Bu reform sadece kadınlar için değil, toplumlar içindir.
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Mustafa Kemal Atatürk:
“Bir toplum, bir millet; erkek ve kadın denilen iki cins insandan
meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara
zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”
diyerek insanlığın bir sorunu olduğunu yıllar öncesinde belirtmiştir.
Kadınların eğitim haklarının elinden alınmadığı,
Çocukluklarını giydikleri gelinliklerle unutmadıkları,
Bedenlerinin hem namus hem de sermaye sayılmadığı,
Erkeklerin şiddetinden,
Hemcinslerinin gıybetinden yılmadıkları,
Değer görmek için anne ya da bacı olmadıkları,
O güzel yepyeni dünyaya ve 2187 yılına selam olsun
Dünya emekçi kadınlar günü kutlu olsun.
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BİLGİSAYAR GÖRÜŞÜ: SÜRÜCÜ
KİM?

Sitare Arslantürk
İzmir Rotaract Kulübü

9

BİLGİSAYAR GÖRÜŞÜ:
SÜRÜCÜ KİM?

Dünyada her sene 1.35 milyon insanın trafik kazası
sebebiyle öldüğünü veya 20 ila 50 milyon insanın trafik kazalarında
yaralandığını biliyor muydunuz? Sebeplere baktığımızda sürücünün
aşırı hız yapması, alkol almış olması, gerekli emniyet önlemlerini
almamış olması örneğin emniyet kemeri takmamış olmak gibi,
dikkatinin dağılması, cep telefonu kullanması, yolun veya arabanın
güvenli olmaması gibi nedenlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların
çoğuna baktığımızda sürücü kaynaklı olduğunu görüyoruz. Hem
sürücü kaynaklı sebepleri en aza düşürebilseydik hem de sürücünün
yolda kaybettiği zamanı ona geri verebilseydik nasıl olurdu?
Bugün yapay zeka alanında oldukça popüler bir konu olan
sürücüsüz araçlardan bahsedeceğim. Tıpkı bizim araba sürmeden
önce birtakım sınavlardan geçtiğimiz gibi sürücüsüz araçların da
hayatımıza dahil olması için kendi testlerinden geçmesi gerekiyor.
Arizona eyaletinde gece test sürüşü sırasında yolda bisikleti ile
karşıdan karşıya geçen Elaine Herzberg’in ölümüne sebep olan
Uber’in sürücüsüz aracı tarihe kötü bir şekilde adını yazdırdı. Otomatik
sürüşte olan bu aracın başarısızlığı uluslararası boyutta duyuldu
ve Uber sürücüsüz araç testlerini askıya aldı. Bu olay sonrasında
toplumun sürücüsüz araçlara karşı olan bakışı olumsuz yönde
etkilendi. Yaklaşık 4 insandan 3’ü sürücüsüz bir araç içinde seyahat
etmekten korktuklarını belirtti.
Sürücüsüz araçlar nasıl yol alıyor? Aracın alacağı yol,
kamera, lazer ve sensörlerden alınan veriler ve görseller ile sürekli
güncelleniyor. Araç herhangi bir aksiyon alacağı zaman yaya
geçidinde ise insanların geçmesini bekliyor, yolu ve aynı anda belki
de 100’den fazla faktörü kontrol ediyor. Günümüzde en bilinen
sürücüsüz araç üzerinde çalışan firmalar Waymo ve Tesla olarak
konumlandırılabilir. Waymo radar, mikrofon ve LiDAR teknolojisi
ile aracı için veri toplarken, Tesla ise sürücüsüz aracın kamera,
ultrasonik sensörler ve radarlar ile çevresini görmesini sağlıyor. Her iki
şirket kullanılan teknolojiler olarak birbirlerinden farklı olsalar da aynı
ortak amaç için çalışıyorlar. Bu yapay zeka teknolojisinin hayata
geçebilmesi için hala çok fazla eğitilmesi gerektiğini görüyoruz.
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	Peki, neden sürücüsüz araçlar için çalışmalar hala devam
ediyor? Daha önlerinde uzun bir yol olmasına rağmen oldukça
parlak bir gelecek sözü veriyorlar. Eğitildikçe daha iyi öğrenen
yapay zeka sayesinde insan sürücülere göre daha iyi bir sürüş
performansına sahip olmaları bekleniyor. Sürücüsüz araçların
dikkati dağılmıyor, yorulmuyorlar, uykuya dalmıyorlar ve alkol
sorunu olmuyor. Başka bir deyişle, bize güvenli bir sürüş deneyimi
vadediyorlar. Bu araçların yol ile alakalı her durumu bir insandan
daha iyi şekilde tahmin edebilmeleri ve kazayı önleyebilmeleri için
çalışmalar devam ediyor. Sürücüsüz araçların trafik yoğunluğunu
azaltmaları beklenen sonuçlardan biri. İhtiyaç dahilinde ortak
kullanılabilecek olan sürücüsüz araçlar ile özel bir araca sahip
olmak artık gerekmeyecek. Daha az trafik yoğunluğunun daha az
hava kirliliğini beraberinde getirmesi bekleniyor. Çocukları, yaşlıları,
engellileri güvenle gidecekleri A noktasından destinasyonları
olan B noktasına götürerek erişilebilirlik açısından herkese servis
sağlayabilecek bir iş modeli sunuyor.
Eskiden sadece filmlerde gördüğümüz sürücüsüz araçları yakın
zamanda evlerimizin önünde de göreceğiniz. O zaman geldiğinde,
önyargılarınızı bir kenara bırakıp sürücünüzün yapay zeka olmasına
güvenebilecek misiniz? Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

11

vırgınıa wolf

Müge Kurtuluş
Karşıyaka Rotaract Kulübü

12

vırgınıa w ol f

1882 yılının 25 Ocak
tarihinde doğan Virginia Woolf
edebi eserleri, düşünceleri ve
zaman zaman da enteresan
hayatı ile belki de en çok
tanınan feminist yazarlardan
biridir. Kendine Ait Bir Oda isimli
kitabında kadınlar, edebiyat
ve kadınların ilişkili olduğu her
alan ile ilgili pek çok eleştirisini
dile getirmiş ve manifesto
niteliğinde bir kitap yazmıştır.
Dalgalar, Deniz Feneri, Bayan
Dalloway gibi diğer eserleri de
Woolf’un çok beğeni toplayan
ve olumlu eleştiriler alan diğer
kitaplarındandır.

	Victoria Dönemi’nin baskıcı ve karanlığına rağmen
ailesi belki de onun en büyük şansı olmuştur. Babası Sir
Leslie Stephan’ın da bir yazar olması ve evlerinde müthiş bir
kütüphanelerinin bulunması, okula gidemeyip evde eğitim
almak zorunda olduğu halde Virginia’nın entelektüel açıdan
gelişiminde yeterli olmuş ve onu fazlasıyla beslemiştir. Latince ve
Yunanca gibi temel eğitimlerini de özel öğretmenler tarafından
almıştır.
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1895 yılında annesi grip sebebi ile öldüğünde Virginia
henüz 13 yaşındaydı ve bu ölüm onu fazlasıyla etkilemişti. Takip
eden 2 yıl içerisinde pek çok defa sinir krizi geçirmiş ve ağır
depresyonla mücadele etmek durumunda kalmıştı. Sonrasında
da babasının 1904 senesinde gerçekleşen ölümü ve daha pek
çok zorluk, hayatı boyunca yaşayacağı ruhsal çöküş dönemlerini
de beraberinde getirmişti. Hayatındaki en büyük destekçileri
kız kardeşi ve eşi Leonard olmuştu. Ruhsal çöküşlerinde eşi hep
yanında olmuş ve daha iyiye gitmesi için pek çok profesyonel
ile görüşmüş ve onun için doğru olan şeyleri yapmaya özen
göstermişti. Bunlardan biri de, o dönem Virginia ne kadar istese
de hamilelik yaşamamasının onun için en doğrusu olduğu
düşüncesiydi. Hamilelik, ardından gelecek bebek ve diğer
pek çok sorumluluğun onun değişken ruh halini fazlasıyla
etkileyeceğini düşünüyorlardı, bu yüzden de hiç çocuk sahibi
olmadılar. Virginia bu durumla ilgili farklı düşüncelere sahipti.
Çocuk sahibi olmadığı için kendisini eksik, başarısız ve tam bir
kadın olarak görmediğini söylediği bir zaman olmuştu, daha
sonraları bu düşüncesini tamamen değiştirdi.
	Virginia, 28 Mart
1941 yılında artık daha fazla
dayanamadığı düşüncesi ile
kız kardeşi ve eşine mektup
yazdıktan sonra kendini Ouse
nehrinin sularına bırakarak intihar
etti.
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“Sevgilim, yine çıldırmak üzere olduğumu hissediyorum.
Yaşadığım o korkunç anlara geri dönemem artık. Ve ben
bu kez iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başladım.
Odaklanamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey olarak
gördüğüm şeyi yapıyorum. Sen bana olabilecek en büyük
mutluluğu verdin. Benim için her şey oldun. Bu korkunç hastalık
beni bulmadan önce birlikte bizim kadar mutlu olabilecek iki
insan daha düşünemezdim. Artık savaşacak gücüm kalmadı.
Hayatını mahvettiğimin farkındayım ve ben olmazsam,
rahatça çalışabileceğini de biliyorum. Bunu sen de göreceksin.
Görüyorsun ya, bunu düzgün yazmayı bile beceremiyorum.
Söylemek istediğim şey şu ki, yaşadığım tüm mutluluğu sana
borçluyum. Bana karşı daima sabırlı ve çok iyiydin. Demek
istediğim, bunları herkes biliyor. Eğer biri beni kurtarabilseydi, o
kişi sen olurdun. Artık benim için her şey bitti. Sadece sana bir
iyilik yapabilirim. Hayatını daha fazla mahvedemem. Bizim kadar
mutlu olabilecek iki insan daha düşünemiyorum.”
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ÇİÇEK HALISI

Gözde Kaya
Rotavizyon Takımı
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Brüksel’in kalbi Grand Palace’da düzenlenen görsel şölen…

ÇİÇEK HALISI

Çiçek halısı 70m uzunluğunda 24 m genişliğindedir. 1.680
m² begonya, dahlias,çimen ve ağaç kabuğundan yapılmaktadır.
Brükselde ilk çiçek halısı 1971 yılında yapıldı ve 1986 yılından beri
Grand-Place’de her iki yılda bir gösteri yapılıyor.
	Ağustos ayının ikinci haftasonunda başlayan Çiçek Halısı
Festivali, begonya kokusunu solumak ve muhteşem bir gösteri için Gotik
mimarinin eseri olan Grand-Place’de gezinme fırsatı sunuyor.

Kar amacı gütmeyen Tapis de Fleurs derneği tarafından
tasarımcılardan oluşan bir komite ile birlikte bir tema belirlenerek
çalışmalar başlanıyor. Kompozisyon için gerekli çiçekler günler
önceden rezerve edilir. Açılışa birkaç gün kala zemine yerleştirilen
delikli levhalar dile tasarımın tam boyutlu çizimi yapılır. 100’den fazla
gönüllü bahçıvan bu tasarımı 8 saatten daha kısa bir sürede bir araya
getiriyor. Oldukça sık döşenen çiçekler arasında kalan boşluklara çim
rulolar yerleştirilir. Hava şartlarına göre alınan önlemlerle çiçekler 4 gün
boyunca taze kalır ve ihtişamını korur.
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İlki 1950 yılında peyzaj mimarı Etienne Stautemas’ın eseri
olan çiçek kilimler severek çalıştığı begonyalarla yapmaya başladı.
Daha sonraları tasarımcı Mark Schautteet ile birlike yaptığı test ve
hesaplamalarla sofistike renkler ve farklı tasarımlarla bu işte giderek
uzmanlaştılar. Birlite Köln, Lüksemburg, Paris, Londra ve Viyana gibi
birçok şehirde 180’den fazla halı yarattılar.

ÇİÇEK HALISI

“halı başka hiçbir yerde Brüksel Grand-Place’daki kadar büyüleci ve
seçkin değildir.”
Batı Hint Adaları’nın yerlisi olan hava koşullarına dayanıklı
begonyalar halıya muhteşem bir güzellik katmaktadır. Begonyaların
gün ışığını yansıtması ve en canlı renklerden pastel tonlara kadar
zengin bir palete sahiptir. Dünyanın en büyük begonya üretici olan
Belçika; Amerika, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve Hollanda’ya ihraç
etmektedir.

Covid-19 nedeniyle 2020 yılında iptal edilmiş olsada film
yapımcısı Joerg Daiber’ın 2018 yılında ‘çiçek halısı’ filmini bir sonraki
gerçekleşene kadar izlenebilmesi için Youtube kanalına yükledi. Linki
sizler için bırakıyorum…..
https://youtu.be/-QlAjtTDOD0
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13.Geleneksel SevgİLİler
Bekarlar

Çekirge Rotaract Kulübü
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13.Geleneksel
SevgİLİlerBekarlar

Çekirge Rotaract Kulübü 12.02.2021 tarihinde, 13. Geleneksel
Sevgililer & Bekarlar Gecesinin, Gönüllü Hareketi Derneğinin
‘Gıda Bankası’ projesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdi.
Gecenin Kırmızı konseptli ve canlı konser olarak organize ettiler.
Tabi ki gecenin amacı Gıda Bankasına katkı sağlamaktı Gıda
bankası nedir? Gıda bankacılığı; Gıda, giysi, temizlik ve hijyen
ürünlerinin bağış olarak toplayan, ayrıştıran, depolayan ve ihtiyaç
sahiplerine dağıtan bir sivil toplum modelidir. Gönüllü hareketi
derneği ile partner oldukları projede ihtiyaç sahipleri bu ürünleri
‘Gıda Bankasından’ alır. Gıda Bankasının Çalışma Yöntemleri
Bir gıda bankası 3 farklı model ile kurulabilir. Depo, Market ve
Aşevi. Gıda bankası bu modellerden biri yada hepsi olabilir.
Projesi başlayan Gıda Bankası depo ve market formunda olması
planlanmaktadır. İhtiyaç Sahipleri Nasıl Belirlenir? İhtiyaç sahiplerinin
gıda bankasından yararlanmak için gerekli belgeler ile başvuru
yapmaları gerekmektedir. Saha ekibi değerlendirmesi sonucu, hane
ziyareti ve sonrasında onay alan aile veya kişiler Gıda Bankasından
yararlanmaya başlamaktadır. Gıda bankası yararına yaptıkları bu
etkinlikte Çekirge Rotaract Kulübü ve Gönüllü Hareketi derneğinin
temel amacı israfa son vermek ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve erzak
yardımı yapmaktır. Bu güzel gecede kulubü yalnız bırakmayan,
projeye gönüllü olan sanatçı Levent Uçar ve Orkestrasına çok
teşekkür ederiz. Güzel gecenin çekimini yapmak için stüdyo
kapılarını açan Zafer Tufan Müzik Atölyesi’ne katkılarından dolayı
çok teşekkür edildi.
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sanat dünyam

Sena Toka
Çekirge Rotaract Kulübü
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sanat d ü n y am

Sanat, hayatın bir parçası olarak yaşamın içinden
doğan bir insan etkinliğidir. Bir duygunun, tasarımın, güzelliğin
dışavurumunda, anlatımında kullanılan yöntemlerdir. Gerçek
sanat eseri, sanatçıdan doğar. Eser, sanatçıdan ayrılarak bağımsız
bir konuya dönüşür, bir kişilik haline gelir. Ve yaratıcı gücü asla
tükenmemektedir. İnsanlık var olduğundan beri sanatta hep var
olmuştur ve var olmaya devam edecektir.
Herkesin hayatında meditasyon etkisi yaratan, ruhunu
dinlendiren güzel şeylere yer olmalı. Benim için de sanat ruhumu
dinlendirdiğim bir durak. Sanat kelimesi, zengin fakat o ölçüde
karmaşık çağrışımlar yapan bir kelimedir. Bu kelime herhangi bir
şekilde kulağımıza çarptığında; güzel sanatlar, süslemecilik, resim,
hattatlık, müzik, dans, mimarlık, heykelcilik, dekor, atölye, eser ve
daha birçok kavram düşüncemizde canlanır. Sanat düşünceyle
olgunlaşır, emekle hazırlanır ve en mükemmele ulaşmak hedeflenir.
Bende tasarımcı olarak zamanımın birçoğunu sanata
ayırıyorum. Karakalem çiziminin yanı sıra farklı teknikler
deneyimliyorum. Tasarımlarımı da objelerin ya da tuvalin
üzerinde sergilemeyi çok seviyorum. Bunları da instagram
uygulaması üzerinden @blueartdesign_ hesabından takipçilerimle
paylaşıyorum. Ve satın almak isteyenlere de oradan yeni
sahipleriyle buluşturuyorum.
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sanat d ü n y am

	Mesela
görselde ki
tablom, ahşap
üzerinedir.
3 boyutlu
görüntüsünü
pasta rölyeften
alır. 5 rengin
buluşmasıyla da
bütünleşir.

Yukarıda ki görsellerde deneyimlediğim illüstrasyon
tekniğine eskitme uygulayarak tabureyi daha modern bir tasarıma
dönüştürdüm. Düz, sade bir dekorda renklerle bütünleşmiş bu
tabure, bulunduğu alana hareket katacaktır.
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sanat d ü n y am

Grinin buluştuğu renklerin
hakimiyeti bence hepimizi
büyülüyor. Bu tabloda
dokulu bir yüzeye sahiptir.

Criss cross tekniği
ile 3-4 rengi birbiri
ile bütünleştirdikten
sonra üzerine
illüstrasyon çizimimi
tablo üzerine
aktardım.

Küp

Tuval
üzerine
tablo
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YAŞASIN KIZIM REGL OLDU!

Sedef Yıldırım
Güzelyalı Rotaract Kulübü
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yaşasın kızım regl oldu!

Bu başlık size ilginç gelmiş olabilir. Regl dendiğinde yaşasın
kelimesinden çok eyvah kelimesini duymaya alıştırılmış olabilirsiniz.
Bunun artık değişme vakti gelmedi mi değerli okuyucum?
Ülkemizde kadınlara yüklenen yüklerden biri de tartışmasız regl
tabusudur. Kadınların adet dönemlerinin ayıp, utanılacak ve
saklanılması gereken bir dönem olduğu düşünülür ve ülkemizdeki
kadınlar genç yaşlarından itibaren kendi bedenlerinden utanma
yanılgısına düşerler. Oysa ki kadının adet döngüsü sağlığının ve
yüce doğurganlığının bir kanıtıdır ve kutlanmalıdır. Ülkemizde
kadınlar adet olduklarını çevrelerinden saklamakta ve ped alışverişi
kadar temel olan bir ihtiyacı giderirken bile zorlanmaktadırlar.
Regl döneminin tabusunu yıkmak tamamen bizlerin elindeyken
buradaki en büyük görev ise ebeveynlere düşmektedir. Anne ve
babalar kız ve erkek çocuklarına regl dönemi hakkında doğru
bilgilendirmeyi gerek kendileri yapmalı, gerekse okullarda cinsel
eğitimin hem kız hem de erkek çocuklarına eşit düzeyde verilmesini
sağlamalıdır. Kız çocuklarının yaşadıkları adet döngüsünün
vücutlarında ne gibi değişimler yaratacağından bahsederken aynı
zamanda saklanacak ve utanılacak bir yanı olmadığı mutlaka
anlatılmalıdır. Aynı şekilde erkek çocukları da adet döngüsünün ne
anlama geldiği ve kadınlarda ne gibi fiziksel/ruhsal değişimlere yol
açtığı konusunda bilgilendirilmelidir. Unutmayalım sevgili anne ve
babalar, eğitim evde başlar. Peki değişim nerede başlar? Değişim
dilimizde başlar. Regl bir hastalık değildir fakat adet döneminden
bahsederken adet olmayı ‘’hastalık’’ olarak nitelendiririz. Bu
kullanımdan vazgeçerek değişim sürecini başlatabiliriz. Ya da
gergin bir kadın gördüğümüzde hayatında ters giden veya canını
sıkan bir şeyler olabileceğini düşünmeden ‘’Ay başı sanırım…’’
diye sormaktan vazgeçerek… Peki kızı regl olan bir anne ya da
babanın yaklaşımı nasıl olmalıdır? Öncelikle kızınıza regl olmanın
korkulacak bir şey değil, doğal bir süreç olduğunu ve yetişkinliğe
ilk adım anlamına geldiğini açıklamalısınız. Kızınızın size regl ile ilgili
sorular sormasına izin verin ve hatta kendi tecrübelerinizi onunla
paylaşın. Ona ped kullanmayı öğretin. En önemlisi bu durumdan
utanmaması gerektiğini ve sizinle her zaman konuşabileceğini ona
hissettirin. Kendi isteği haricinde bu durumu kimseyle paylaşmayın
fakat babası ya da erkek kardeşleriyle de bu durumu rahatlıkla
konuşabileceğini ona anlatın, hazır hissettiğinde bu konuda onun
konuşmasına izin verin.
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spor ve ruh sağlığımız

İdil Hız
Agora Rotaract Kulübü
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spor ve ruh sağlığımız

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” (M. Kemal
ATATÜRK) Spor ile ilişkiniz nasıl? Spora karşı motivasyonunuz
nedir? Zaman zaman sabahları uyandığınızda o kadar zor gelir
ki spora gitmek, hep motivasyonumuzun artmasını bekleriz.
Bazen motivasyon “deneyebilirsin” diye fısıldayan o sestir. Bazen
motivasyon gelmesini beklemeden, harekete geçebiliriz, harekete
geçtiğimizde zaten motivasyonu yakalayacağız. Motivasyonu biz
yaratırız, yeter ki başlayalım. Bu nedenle bağcıklarınızı bağlayıp,
kapıdan çıkmaya ne dersiniz? Uzun dönem ve istikrarlı bir şekilde
spor yapıyor olmanın insan psikolojisi üzerinde olumlu anlamda
etkiler oluşturduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Spor
yapıldığında fiziksel olarak hareket halinde olduğumuz için
dikkatimizi günün stres ve yoğunluğundan uzaklaştırıp bedenimize
odaklarız. Vücudumuzun her bölgesi beynimizin komut vermesi ile
hareket ettiği için aslında bedenimizden önce beynimiz çalışmaya
başlar. Beynimizin işlevsel bir şekilde çalışması bazı psikolojik
rahatsızlıkların da gelişimini engellemektedir. Düzenli olarak
spor yapmayı yaşam felsefesi haline getiren kişilerle ilgili yapılan
çalışmalar, bu kişilerin yapmayanlara oranla; terfi alma oranlarının
yüksek olduğu, stres düzeylerinin daha az olduğu, öfke kontrolünün
daha yüksek olup; yaşamlarını daha kaliteli yaşadıkları görülüyor.
Spor, bize zarar veren ve işlevsel düşünme gücümüzü azaltan stres
hormonlarını etkisiz hale getiriyor.
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spor ve ruh sağlığımız

Spor, aynı zamanda, yaratıcılık hormonunu artırıyor ve
vücudumuzdaki endorfin hormonunu aktif hale getirerek kendimizi
daha mutlu ve enerjik hissetmemizi sağlıyor. Spor yaptığımızda
fiziksel olarak hareketli bir halde olduğumuz için öncelikle
dikkatimizi günün yoğunluğundan uzaklaştırıp bedenimize
odaklamamızı sağlıyor. Bu sebeple spor yapmak stresi azaltıyor.
Stresli olduğumuzda kendimizi gergin ve sinirli hissederiz. Bu
durumun çok fazla yaşanması da yaşam kalitemizi ciddi manada
düşürür. Spor yapmak vücutta stres üretiminden sorumlu kortizol
hormonunu etkiler ve salınımını azaltır. Düzenli spor yapan insanın
vücudunda yukarıda da bahsettiğimiz gibi endorfin, melatonin ve
dopamin gibi stres ile başa çıkmaya yardımcı hormonlar üretildiği
için; spor yapan birey zorluklar karşısında yeterli düzeyde stres
üretir ve zihni sporun da etkisiyle bu stresle başa çıkabilme gücünü
geliştirecek olumlu etkiler gösterir. Daha berrak düşünen bir zihin,
stres durumları karşısında makul çözümler üretir. Spor yapmak iyi
uykuyu da beraberinde getirir. Kendinizi hayal edin. Bir saatlik bir
yürüyüş yaptınız ve eve döndünüz, o gece uykunuz nasıl olur?
Spor sırasında kaslarımız ve eklemlerimiz yıpranıyor ve yoruluyoruz.
Bu yoğunluğu en iyi geçirecek şey ise derin bir uyku oluyor. Spor
yapmak özgüveni geliştirir. Her insan kendi bedeninin olabilecek
halinin en iyi halinde olmasını arzu eder. Genel popülasyonda
herkes sağlıklı dinç ve iyi gözükmek ister. Spor da bunun en büyük
kaynaklarından birisidir. Sporla iyileşen birey hem ruhsal olarak hem
de fiziksel olarak kendisini güçlü ve daha iyi hisseder. Bu da elbette
özgüvene yansır. Son olarak, spor yapan insanlarda depresyon
riski azalır. Spor beyinde mutluluk sağlayıcı hormonlar olarak bilinen
endorfin, melatonin ve dopamin hormonlarını artırır. Bu da insanın
olumlu duygu durum geliştirmesini ve sürdürmesini sağlar. Yani spor
bir nevi doğal antidepresan işlevi görür. Spor, maksimum düzeyde
bedenimizin ve zihnimizin işine yarayacak işleve sahiptir. Bu da
sporun önemini gözler önüne seren bir durumdur.
KAYNAKLAR: Weinberg, R. S., & Gould, D. (2011). Foundations of sport
and exercise psychology. (5th ed.).Champaign, IL: Human Kinetics.
SPORUN İNSAN PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ/ Banu Kılıç Nobel
Akademik Yayıncılık, 2013 www.verywellmind.com/what-is-sportspsychology-2794906
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7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?

İzmir Rotaract Kulübü
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7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?

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
Altan Yücel’dur.

ALTAN YÜCEL KİMDİR?
2020-2021 Dönemi Dijitalleşme
ve Endüstri 4.0’dan sorumlu Guvarnör
Yardımcısı ve Ana Komite Başkanı,
2018-2019 Dönemi Mavişehir
Rotary Kulübü Başkanı,
	Fabak Elektromekanik A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı,
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İzmir Rac: Sabah erken kalkmanın önemli olduğu dile getiriliyor gün
içerisinde sabah kaçta kalkıyorsunuz? Günlük rutininizden bahseder
misiniz?
Altan Yücel: Yaş aldıkça uyanma saatim daha erken oldu. Sabah 6
itibariyle uyanıyorum mesajlar, günlük haberler derken saat 7buçukta
ailece sağlıklı kahvaltı yapıyoruz. Genelde öğle yemeklerini ufak tefek
yiyeceklerle pas geçiyorum. Pandemi öncesine kadar eşimle aynı iş
yerinde birlikte çalıştık, sanılanın aksine zor olmuyor öğle yemekleri
daha düzenli oluyordu. 17:30-18:00 saatlerinde akşam yemeği yiyoruz.
Akşam yemeğini erken yiyoruz ve şarap tercih ediyorum. Pandemi
öncesi rutin olarak 10 km yürüyüş yapıyordum ama sokağa çıkma
yasakları saat itibariyle bu alışkanlığımı bozdu. Umarım eski zamanımıza
kısa sürede dönebiliriz. Diğer yandan evde ancak misafir geldiğinde
televizyon açıyoruz, normal zamanlarda televizyon izlemiyoruz. Yemek
masasında uzun zaman geçiriyoruz, sohbet ediyoruz, çocuklar ders
yapmak için odalarına çekildiğinde bilgisayarımızda işlerimizi hallediyor,
kitap okuyor ve bolca sohbet ediyoruz. Haftasonu gidecek yer mutlaka
buluyoruz. Yazın Perşembe’ye kadar yazlığımızda zaman geçiriyor kışın
da ayda bir kere teknemize gidiyor, Pazartesi sabahı ise işe gidiyoruz.
İzmir Rac:Söyleşilerimize katılan konuşmacılarımız istisnasız erken
kalktığını söyledi. Sizce erken kalkmak başarının formülü mü ya da aynı
yaş grubundaki insanları ağırladığımız için bilinen ortak bir davranış
biçimi midir?
Altan Yücel: Hayatım boyunca başarılı olduğum dediğim yıllarda
hep erken kalkmadım fakat gerektiğinde sabaha kadar çalışıp
hiç uyumadan geçirdiğim günlerim oldu. Benim için önemli olan
yapacağım dediğim işi bitirip bitirememdi. Şimdilerde ise geç gitsem
bile metabolizmam erken kalkmaya uyarlandı.
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İzmir Rac: İlkokuldan üniversite son sınıfına kadar olan akademik
kariyerinizde meslek seçimini etkileyecek kırılma noktalarını anlatabilir
misiniz?
Altan Yücel: Lise sıralarında başarısız bir öğrenciydim, sınıfta kalmam
ihtimalinden dolayı bütünleme sınavlarına çalıştım. Daha çok
çalışmamdan dolayı benimle dalga geçen arkadaşlarımdan daha
yüksek notla üniversiteye girdim. Ailem dahil herkes şaşırmıştı, ilk
akademik kırılmam o sınava çalıştığım 4 aylık dönemdeydi. İkincisi ise
Odtü’de başarılı değilken son 2 sene üstün bir başarıya sahip olmak
benim için kırılma noktasıydı. Okuldan atılmak üzereydim, atılmamam
lazım ve en iyisini yapmalıyım dedim. Büyük bir değişimdi benim için.
İzmir Rac: Birçok üniversite öğrencisinin eğitimini sürdüremediği zorlu
bi dönemde eğitiminize devam etmişsiniz, bu da başarması güç
olmalı. Diğer sorum ise konuşmanızda değindiğiniz profesyonelleşmiş
hobilerinize ilk olarak ne zaman başladınız? Bunun yanı sıra üniversite
öğrencisi olan arkadaşlarımıza bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir?
Altan Yücel: Spor yaşantımdan hiç kopmadım, önceleri kendi başıma
neler yapabilirim diye düşündüm. Güreşe başlamak istedim fakat
kilo alma ve verme sebebiyle müsabakalarda başarılı olamadım.
Lise sıralarında voleybol oynamaya başladım. Aynı zamanda
Bursalı olduğum için kayak yapmaya başladım, Uludağ’a blue
jeanlerle çıkıyordum. Biriktirdiğim paraları kayak kirasına verip kayak
öğretmenlerini 20 metre arkadan takip ediyordum. Ders alanlar kadar
faydalanıyordum ve üniversiteye geldiğimde artık iyi bir kayakçıydım.
Yazları Türkkuşu’na gidip paraşütle atlıyordum. Sürekli aksiyon içeren
sporlar yaptım. Bunların içinde profesyonel olarak kayak dışında dalışla
da ilgileniyorum. Maliyetli olmasından dolayı mühendisliğe başladıktan
sonra yaptım, üniversiteden sonra profesyonel belgelerimi aldım.
Yelken ise zorlukları olsa da ailece çok zevk alarak gerçekleştirdiğimiz
bir spor dalı.
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İzmir Rac: Rotaryenlerin Rotaractorlere iş hayatına girmesinde
ve sonrasında yeterli desteği sağladığını düşünüyor musunuz?
Rotaryenlerin Rotaractorler üzerinde böyle bir sorumluluğu var
mıdır?
Altan Yücel: Her şeyden önce Rotaryenlerin Rotaractorlere kendi
ortamımızda önem verip vermediği önemlidir. Rotaractorlerimiz
projelerde bizlerle çalışmalıdır. Örneğin; ana komitemde 2
Rotaractor ve yine eğitim komitesinde de 6 arkadaşım var ve
çalışmalarımız tamamen karşılıklı değer vermek üzerine kuruludur. İş
imkanı sağlama kısmında ise yanımızda çalış demek dostluklarımızı
zedeleyebilecek duruma gelebilir fakat gençler bizim geleceğimiz,
onlara değer verip onları el üstünde tutuyoruz. Bu sene elektronik
mühendisi rotaractor arkadaşımızı işe aldık. Komitelerde yer vererek
onlara ne kadar önem verdiğimizi gösteriyoruz ayırım yapmıyoruz.
Siz isteyeceksiniz bizler de destek olacağız.

İzmir Rac: Ciddi anlamda bu dönem Rotaryen büyüklerimizin
desteğini hissedebiliyoruz. Genç yaşta Rotaryen olabilmemiz artık
bizim için fırsata dönüştü. Size ve Şeref başkana özel teşekkür
ediyoruz.
Altan Yücel: Ben teşekkür ediyorum. Bizim Rotary camiamız
olağanüstü güzel bir camia. Bir gün eşim Rotaryen eşi olmak değil
Rotaryen olmak istiyorum dedi, Manisa Rotary Kulübü’ne girdi, bizler
gönül vermiş insanlarız ve sizlerle bu görevi paylaşabildiğimiz için
çok mutlu ve umutluyuz. Gelecekte çok güzel şeyler olacağına
inanıyoruz. Dijital Dönüşüm Komitesi büyük ses getirdi, 2 Şubat
tarihinde 5 setlik webinarımızın sonuncusunu yapıyor olacağız.
‘Endüstri 4.0’a Nasıl Başlayacağız’ ve ‘Nasıl Yol Alacağız’ konularını
konuşacağız, bu yıl içerisindeki son seminerimizi yapacağız,
öncekileri de Youtube üzerinden takip edebilirsiniz, çok değerli
konuşmacılar var, inceliklerini öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza çok
faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye’nin bu konuda çok değerli
isimleri konuşma yapıyor, hepinizi bekliyoruz.
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SU, HİJYEN
VE SANİTASYON AYI
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WAKE UP NEWS!

Can Gültekin
İzmir Rotaract Kulübü
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WAKE UP NEWS!

Gelişen yenilenebilir enerji seçenekleri, işletmelerin karbon
azaltma hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyor.
ENGIE’den Russell Reading, 3 ila 5 yıl gibi kısa bir sürede
sözleşme şartları sunan daha kısa vadeli kurumsal PPA’lar(enerji
alım anlaşmları) giderek daha yaygın hale geliyor, diyor.
Yenilenebilir enerji daha önce hiç olmadığı kadar talep görüyor.
Her büyüklükteki işletme, hem hükümet hedefleri hem de
müşterilerden daha sürdürülebilir ürün ve hizmetler talepleri
doğrultusunda karbon azaltma ve çevresel sorumluluğa öncelik
veriyor. ENGIE tarafından yapılan yeni bir işletme anketinde, dörtte
üçten fazlası (yüzde 79), enerji kullanımının kuruluşlarında karbon
emisyonlarına en büyük katkıyı sağladığını belirtti. Bu sonuç , bu
tarz enerji kullanan şirketlerin karbonsuz hedefler doğrultusunda en
yüksek öncelik olarak ele alınması gerektiğini gösteriyor.
Karbonsuz enerji için artan talep...
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Uzun süredir durgun olan yenilenebilir enerji piyasası son 6
senedir yeni katılımcılara yer açmakta. Bunda AB 2020 hedefleri ve
ülkelerin iklim değişikliği adına aldıkları kararlarının motivasyonları da
yatmakta.
İyi haber şu ki, yenilenebilir enerji tedarik piyasası gelişmeye
başlıyor ve her büyüklükteki işletmeye elektriğini yenilenebilir
jeneratörlerden temin etmeleri için daha fazla seçenek yaratıyor.
Son olarak Russel Reading ,Karbon azaltımı tüm işletmeler için
akılda kalmaya devam edecek. Enerji tedarikçileri ve üreticileri için
asıl görev, her tür işletme için işe yarayan yenilenebilir enerji ürünleri
ve hizmetleri geliştirmeye devam etmektir. Bu, yenilenebilir enerji için
artan talebi karşılanmasını sağlayacak , diyor ve yeni görevlerinin
artan talepleri yeni teknolojilerle karşılayıp enerji alım satımlarının
özgürleşmesi ve müşteri dostu olmasının tekrar altını çiziyor.
Russell Reading is renewables operations director at ENGIE.
For further information on ENGIE, visit www.engie.co.uk
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“BENİM
KADRAJIM”
Şubat Ayı Konsepti :
KİTAP

Agora RAC
Gözde Kaya
Agora RAC
Gözde Kaya
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Agora RAC
Gözde Kaya
Agora RAC
Gözde Kaya
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Agora RAC
Gözde Kaya
Agora RAC
Ayça Türkmen
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Agora RAC
Ayça Türkmen
Agora RAC
Rengin Yılmaz
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Bornova RAC
Gülefşan Mercimek
Bornova RAC
Gülefşan Mercimek
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Agora RAC
Gözde Kaya
Göztepe RAC
Ceren Doğan
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Göztepe RAC
Ceren Doğan
Göztepe RAC
İdil Ece Şener
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Göztepe RAC
İdil Ece Şener
Göztepe RAC
İdil Ece Şener
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Göztepe RAC
Merve Taşel
Göztepe RAC
Merve Taşel
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Göztepe RAC
Selin Aydın
İzmir Ekonomi RAC
Ekin Yıldırım
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“BENİM
KADRAJIM”
Nisan Ayı Konsepti: Doğa
Benim kadrajımda doğanın vakti.
Doğanın güzelliklerini birde senin
gözünden görelim istiyorsan çektiğin
doğa fotoğraflarını bizimle paylaş
ve bu köşede yerini al...

KULÜPLERDEN
HABERLER
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KİTAP DESTEĞİ VE ATATÜRK KÖŞESİ
Çigli Rotary kulubümüz sponsor olduğu ve büyük
yardımlarda bulunduğu Izmirtekel Ilköğretim Okulu
kütüphanesine kitap desteği sağlayarak Atatürk köşesi
oluşturdu.

Çiğli Rotaract Kulübü
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KİTAP DESTEĞİ
Pandemi döneminde ne kadar önemli olduklarını
bir kez daha hatırladığımız sağlık çalışanlarımıza
Çiğli Rotaract Kulübü de katkı sağlamak istedi. İzmir
Atatürk Eğitim Araştirma Hastanesi’nde çalışanlara
ve ailelerine kitap bağışında bulunuldu.

Çiğli Rotaract Kulübü
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corn dog yapımı
Göztepe Rotaract Kulübü 30.01.2021 tarihinde
Rota Gurme Hobi Grubu işbirliği ile CornDog
yapımı etkinliğini gerçekleştirdi.

Göztepe Rotaract Kulübü

7. grup ORTAK TOPLANTI
Göztepe Rotaract Kulübü 08.02.2021 tarihinde
7. Grup Kulüpleri ile ortak Şubat ayı 1. Mutad
toplantısını gerçekleştirdi. Ege Rotaract, Agora
Rotaract, İzmir Ekonomi Rotaract, Güzelbahçe
Rotaract kulüpleri ve konuşmacı konuk yazar Ali
Dursun Yaz’ın “Antik Çağdan Günümüze Para”
temalı sohbeti ile gerçekleştirdi. Bu keyifli toplantı
için @day.para ‘ya ve katılan herkese çok
teşekkür ederiz.

Göztepe Rotaract Kulübü
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role hazırlanma eğİTİMİ
“Bir oyuncu rolüne nasıl hazırlanır, karakterini benimserken
hangi süreçlerden geçer, nasıl bir eğitim alır?” gibi sorulara
yanıt bulunan “Role Hazırlanma Eğitimi”, Güzelyalı Rotaract
Kulübü ve Rotaract Akademi işbirliğinde 02.02.2021 tarihinde
ödüllü oyuncu ve yönetmen Berkay Berkman eşliğinde
gerçekleşti. Oyunculuk ve senaristliğe merak duyan
Rotaractörler, bir saat süren söyleşide hem aklındaki sorulara
yant buldular hem de keyifli vakit geçirdiler.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Çakabey Rotary Kulübü İLe Ortak Söyleşİ
Güzelyalı Rotaract Kulübü, 09.02.2021 tarihinde
Çakabey Rotary Kulübü ile ortak bir söyleşi
gerçekleştirdi. Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. İlkay
Zümrüt DUMAN’ın konuk olduğu ve Snevo Tr’nin
medikal direktör olduğu söyleşide “Geçirgen Bağırsak
Sendromu” tartışıldı. Bir yandan toplumda bu
rahatsızlığa ilişkin farkındalık çalışmalarının arttırılması
amacıyla neler yapılması gerektiğine değinilirken
aynı zamanda Rotaryenler ve Rotaractörlerin de bu
rahatsızlığa ilişkin fikir sahibi olmaları hedeflendi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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Ustaların Işığında Işıldayan Gençler
Güzelyalı Rotaract Kulübü, Güzelyalı Rotary Kulübü ve
Genciz Medya İşbirliğinde gerçekleştirdiği online söyleşide
Argonne Ulusal Laboratuvarı Kıdemli Yönetici ve Kuantum
Fizikçisi Prof. Dr. Esen Ercan Alp ve İYTE Kariyer Destek Merkezi
Kariyer Danışmanı / İYTEMED Başkanı Gürhan Özsamancı’yı
ağırladı. Özsamancı, söyleşi kapsamında “Kariyer Nasıl
Planlanır?” konulu konuşmasıyla gençlerin sorularını
yanıtlarken, Prof. Dr. Alp de Diyarbakır’dan ABD’ye uzanan
ilham verici hayat hikayesini Rotaractörlerle paylaştı. Online
gerçekleşen söyleşi sonunda Prof. Dr. Alp eşliğinde Illionis
ABD’de bulunan Argonne National Laboratory’e iş yeri gezisi
gerçekleştirildi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Regl Farkındalık Projesİ
Güzelyalı Rotaract Kulübü, regl farkındalık projesinin
ilk ayağını hayata geçirdi. Resmi sosyal medya
hesaplarından “Regl Nedir?”, “Regl Yoksulluğu Ne
Demektir?” konularına ilişkin gönderiler yapan kulüp
üyeleri, yakın zamanda bu konuda çekecekleri farkındalık
videosu ile toplumda yerleşmiş stigmaların önüne geçmeyi
ve kadınların öz saygısını ilgilendiren bu konuya ilişkin
olarak toplumdaki bilincin arttırılmasını hedeflemekteler.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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hazİNE AVI
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 13 Şubat tarihinde hazırlamış
oldukları Hazine Avı yarışmasını gerçekleştirdi. Farklı
ipuçlarıyla şifrelerden oluşan yarışmada katılımcılar ile çok
keyifli vakit geçirildi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Meslek Hİzmetlerİ Ödülü
Göztepe Rotaract Kulübü Döneminin Meslek Hizmet
Ödülü’nü kendini meslek yaşamında en iyiye ve doğruya,
etik değerlerini bozmaksızın, fedakarlıkla hizmet ederek
mesleki başarıyı yakalamış; topluma ve yaşadıkları çevreye
olan katkıları da değerlendirilerek Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’ya verilmesine
karar vermiştir. Üstün başarı ve fedakarlıklarıyla tüm sağlık
çalışanlarımıza minnettarız.

Göztepe Rotaract Kulübü
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RNC 22
Göztepe Rotaract Kulübü 20.01.2021 tarihinde RNC 22
toplantısını Çalikusu Rotaract ve Mavisehir Rotaract işbirliği
ile gerçekleştirdi. “Kariyer hayali mi? Yoksa yol haritası mı?”
konulu sohbet Sayın Hakan Turkkuşu ile yapıldı. Bu keyifli
sohbet için teşekkür ederiz.

Göztepe Rotaract Kulübü

sohbet-İ PİŞE 7
Güzelyalı Rotaract Kulübü, dönem başından beri her ay
farklı bir meslek erbabını ağırladıkları Sohbet-i Pişe Serisi’nin
yedincisini 12.01.2021 tarihinde Oyuncu/Senarist Berkay
Berkman eşliğinde gerçekleştirdi. Katılımcıları oyunculuk
mesleğinin mutfağına sokan Berkman, eğitim hayatından
yurt dışı deneyimine ve nihayetinde kendi kurduğu oyunculuk
okuluna kadar mesleğine ilişkin birçok dönüm noktasını
bizlerle paylaştı. Ayrıca sohbet sırasında “Senaryo yazmaya
nereden başlanmalı?” , “ Kafamızdaki dağınık düşünceler
kağıda nasıl aktarılmalıdır ki izleyicide sanatsal ve ilgi çekici
bir izlenim uyandırabilsin?”, “Oyuncu olmak için neler
yapılması gerekmektedir, aktörler/aktrisler bu süreçte nasıl bir
eğitimden geçmektedirler?” gibi sorulara yanıt verilmiş olup
Rotaractörlerin farklı meslek dallarına ilişkin perspektiflerinin
zenginleşmesi amaçlanmıştır.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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Ufuk Koçak’la “Sınırsız” Söyleşİ
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 IGTV
videosu hazırlayarak yayınladı.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

İsmİNİ Sakla DerdİNİ Anlat -3
Güzelyalı Rotaract Kulübü, 26.01.2021 tarihinde iki oturum
şeklinde düzenlenen ve Psikolog/ Aile Danışmanı Sedef
Yıldırım moderatörlüğünde yönetilen “İsmini Sakla Derdini
Anlat” adlı projeyi üçüncü 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.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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TEMEL SEVİYE RUSÇA EĞİTİMİ
Güzelyalı Rotaract Kulübü, Rotaract Akademi işbirliğinde
30- 31 Ocak ve 06-07 Şubat tarihlerinde eğitmen Kardelen
Özsu eşliğinde 4 ayaklı “Temel Seviye Rusça Eğitimi’ni”
gerçekleştirdi. Rus alfabesi ve temel günlük konuşma
kalıplarından oluşan program doğrultusunda işleyen eğitime
katılan Rotaractörler, aynı zamanda Rus kültürünü yakından
tanıma fırsatı buldular.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

BİZİm Mahallede Kültür Sanat Saatİ 1. Ders
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, “Yüksek uygarlığın merdiveni
sanattır.” söyleminden yola çıkarak “Bizim Mahallemizde
Kültür Sanat Saatti Başlıyor” adlı projesine başladı Proje ile
8 Şubat Pazartesi günü Türk ve Suriyeli çocukların birlikte
vakit geçirerek topluma kazandırılmasını ve aynı zamanda
yarı yıl tatillerini daha verimli bir hala getirip içlerindeki
keşfedilmeyen yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla
uzun soluklu Sulu Boya Atölyesini gerçekleştirildi. Çeşitli sulu
boya tekniklerini öğretip onların hayalgüçleriyle birleştirilmesi
planlanırken ilk derste tanışma ve projenin akışı anlatıldı.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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İzmİR’den Mersİn’e Mutluluk
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü ve Akdeniz Mersin
Rotaract Kulüpleri, geçirdiğimiz şu soğuk kış günlerinde
ekonomi seviyesi düşük olan ,Mersin’de yaşayan
bir ailemizin çocuklarına ayakkabı yardımı yaptılar.
Yüzlerinde ki gülümsemeye ortak olmak paha
biçilemez.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

1.Ebeveyn EğİTİMİ
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, 31 Ocak 2021 tarihide 1
Kadın 1 Toplum Projesinde Ege Rotaract, Akademi,Ruh
Sağlığı Meslek Grubu ortaklığında Ebeveyn Eğitimi
kapsamında “Okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyet”
eğitimini gerçekleştirdi. Eğitim Psikolojik öDanışman Eda
Karakaş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu projede amaç
kadın şiddetini ve cinayetlerini azaltabilmek adına
çocukların ilk öğretmenleri yani anneleri eğitilmektedir.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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1.Ebeveyn EğİTİMİ
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü,7 Şubat 2021
tarihide 1 Kadın 1 Toplum Projemizde Ege
Rotaract,Akademi,Ruh Sağlığı Meslek Grubu
ortaklığında Ebeveyn Eğitimi kapsamında “Öğrensin
de Büyüsün :Çocukların Cinsiyet Gelişimi Sürecine
Anne -Babaların Etkisi” eğitimini gerçekleştirdi. Eğitim
Psikolojik Danışman Eda Keser Açıkbaş tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu projede amaç kadın şiddetini
ve cinayetlerini azaltabilmek adına çocukların ilk
öğretmenleri yani anneleri eğitilmektedir. Bu eğitimde
kültürümüze yerleşen cinsiyetlere göre eylemler
konuşularak çocuklara küçük yaşta aşıladığımız
kalıpları incelenmiştir.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
1 EksİKLİk Değİl 1 Fazlalık Projesİ- Spor
Saatİ
1 Eksiklik Değil 1 Fazlalık projesi kapsamında bu ay ki
spor saatlerinde ;10 Ocak Zumba,24 Ocak Yoga,31
Ocak Cardio faaliyetlerini gerçekleştirdi. Çocuklarımız
ve gönüllülerimiz her etkinlikte olduğu gibi bu
etkinliklerde de kaynaşarak, keyif aldılar.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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1 EksİKLİk Değİl 1 Fazlalık Projesİ- ELİŞİ
Saatİ
1 Eksiklik Değil 1 Fazlalık projesi kapsamında bu ay el
işi saatlerinde; 14 Ocak “Kozalaktan Süs”,21 Ocak
“Çubuk Ev “, 28 Ocak “Puldan Balık” faaliyetlerini
gerçekleştirdiler. Çocuklarımız ve gönüllülerimiz her
etkinlikte olduğu gibi bu etkinliklerde de kaynaşarak,
keyif aldılar.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

başarı hİKAYEM: HÜSEYİN ÖZER
30 Ocak 2021 tarihinde İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
Michelin Guide tarafından tavsiye edilen dünyanın
ilk ve tek Türk restoran olan İngiltere’de ki Sofra
Restoranları’nın sahibi Hüseyin ÖZER’i konuk olarak
ağırladı. Her başarının altında ilham verici bir hikaye
vardır, “Başarı Hikayem” adı altında Hüseyin Bey’e
Meslek Hizmetleri Ödülü takdim edildi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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BİZİm Mahallede Kültür Sanat Saatİ
Başlıyor
Kültür ve Sanat Projesi kapsamında “ Bizim Mahallede
Kültür Sanat Saati Başlıyor” projesi çalışmalarına
başlanıldı. Pandemi koşullarında çocuklarımızın
evde zaman geçirdiklerini ve ne kadar sıkıldıklarını
farkındayız. Bu nedenle Suriyeli ve Türk çocukları
kaynaştırmak, evde kaldıkları şu süre içerisinde
onlara hobi edindirmek için suluboya tekniklerinin
öğretileceği bir eğitim serisi oluşturuldu.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
4 Soru 1 Hayat
Pandemi koşulları nedeniyle üniversiteye hazırlanan
öğrencilerimizin eğitimleri ne yazıkki kötü etkilendi.
Sadece pandemi koşulları değil, normal eğitim
sürecinde de meslek lisesindeki öğrencilerimizin
üniversite geçiş kat sayısı kaldırılmış bulunmaktadır.
İzmir Ekonomi Rotaract Kulubü meslek liseli
kardeşlerimizi üniversite sınavlarına kadar ders desteği,
sınavdan sonra ise üniversitelere yönelik tercih desteği
vermeyi hedeflemekdir. Pazar günleri verilecek
dersler için değerli rotaract ailemizden destekleri
beklenmektedir.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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BİZİm Mahallede Kültür Sanat Saatİ
Başlıyor
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü tarafından “Bizim
Mahalle Kültür Sanat Saati” kapsamında, eğitim
ihtiyaçları olan malzemeler alınarak 28 Ocak tarihinde
tek tek paketlenmiş şekilde çocuklarımıza ulaştırıldı.
Kulüp Başkanı Ege Özdemir ve Kulüp Hizmetleri
Komite Başkanı Hanzade Düşüm Arslan İzmir Kocakapı
Mahallesi’nde bulunan İbni Sina Ortaokulu’ndaki
öğrencilere bu proje kapsamında yapılacak Suluboya
Atölyesi için gerekli malzemeleri teslim ettiler. Her
birine özel yazılmış mektupları çocukların paketlerine
koyarak proje için motive ettiler. Projenin amacı
Türk ve Suriyeli çocukların birlikte kaynaşması ve
tatil süreçlerinde hayatlarına sanat ile dokunup
belki de içlerindeki yeteneklerini keşfetme fırsatı
sağlayabilmektir.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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Doğaya Saygılı Su Kullanımı ve YönetİMİ
SöyleşİSİ
6 Şubat tarihinde Dokuz Eylül Rotaract Kulübü & İzmir
Ekonomi Rotaract Kulübü & RotaDoğa Hobi Grubu
tarafından küresel ısınma, artan dünya nüfusu, su
kaynaklarının yanlış yöneten teknolojiler ve bilinçsiz
su kullanımı gibi etkenlerin doğayı nasıl etkilediğini
dinlediğimiz, dinlerken düşündüğümüz bir etkinlik
gerçekleştirildi. Etkinliğin konuğu Su Politikaları Derneği
Başkanı Dursun YILMAZ idi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

AIDS Kamu Spotu
Bornova ve İzmir Rotaract Kulüpleri ve Tıp Meslek
grubu “HIV - AIDS nedir?” konulu bir kamu spotu
hazırlayarak hem Rotaract TV Youtube kanalında
hem sosyal medyalarımızda bu videoyu yayınlayarak
insanları bulaşıcı hastalıklara karşı bilinçlendirdi.

Bornova Rotaract Kulübü
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Irkçılığa Karşı
2021 yılından itibaren 4 Şubat tarihi Birleşmiş Milletler
tarafından dünya barışını, insanların birbirine karşı olan
toleransını, anlayışını ve dayanışmayı desteklemek
amacıyla International Day of Human Fraternity
olarak kabul edilmiştir. Rotary takvimine göre Şubat
ayı teması 7 öncelikli alanımızdan biri olan Barış ve
Anlaşmazlıkların Çözümü’dür. Bunlara yönelik olarak 4
Şubat’ta Bornova ve İzmir Rotaract Kulüpleri ırkçılığa
karşı hazırladıkları Türkçe altyazılı İngilizce kamu
spotunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bornova Rotaract Kulübü

Ankara Beysukent Rotaract Kulübü İLe
Ortak Toplantı
Daha önce ortak projelere imza atılan Ankara
Beysukent Rotaract Kulübü ile ortak toplantı yapıldı.
Toplantıda iki kulüp de yapmayı planladığı projeleri
anlatarak fikir alışverişinde bulundu ve süregelen
projeler için yardımlaşma sözü verildi.

Osmangazi Rotaract Kulübü
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rota-re
Bornova Rotaract Kulübü plastik atık toplama ve geri
dönüşümü üzerine başlattığı Rota - Re projesinde
katılımcılardan beklentisi evlerinde plastik atıkları
türlerine göre biriktirmeleri. Spesifik olarak istenilen
plastik türleri ise şunlar: HDPE (2), PP (5), PS (6), ABS,
PC, PA. Bu atıklar 15 Şubat’a kadar toplandıktan
sonra Bornova Rotaract Kulübü’nü aramaları halinde
gidip atıkları katılımcılardan alarak geri dönüşüm
sürecini başlatacaktır. Peki bu geri dönüşüm
süreci nasıl oluyor? Bu atık türleri bazı proseslerden
geçirilerek yeniden kullanılabilir hammaddeye
dönüştürülüyor. Bu hammaddelerle gıdayla temas
eden malzemeler haricindeki birçok plastik ürün
tekrar oluşturulabiliyor. Atıklarımız toplandıktan ve geri
dönüşüm süreci başladıktan sonra tüm süreci adım
adım izleyebileceğiniz videoyu da sosyal medya
hesaplarından paylaşıyor olacaklar.

Bornova Rotaract Kulübü
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Cümlenİ Değİştİr
Bornova Rotaract Kulübü kadına karşı şiddet ve kadın
erkek eşitsizliğinin ana kaynağının kurulan cümlelerle
başladığına inanıyor. Gerek kadınların eşlerini
korumak için onları yüceltmesi, kendilerine ve topluma
karşı yaşadıkları durumları hafifletmeye çalışmaları
gerek toplumun kadının duruşuna, hareketlerine olan
ön yargıları bu duruma neden olmakta. Bu yüzden
Cümleni Değiştir adlı sosyal medya projesiyle yanlış
kurulan cümleleri doğrularıyla değiştirerek bu konuda
farkındalık yaratmaya çalıştılar.

Bornova Rotaract Kulübü

Uluslararası Eğİtİm Günü
Bornova Rotaract Kulübü Twin Club anlaşması
için görüşmeler yaptığı Rotaract Club of Andheri
kulübüyle ortak Uluslararası Eğitim Günü olan 24
Ocak için ihtiyacı olan bir yerde kitap bağışı yapmayı
planladı. Kulüp olarak Bizim Mahalle okulu olan Vasıf
Çınar İlkokulu’na çocuk kitapları götürerek okulda
yapılmaya çalışılan okuma köşesindeki kitaplığa bu
proje kapsamında katkıda bulunuldu.

Bornova Rotaract Kulübü
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“İhracatta Markalaşma” 8. Grup Kulüplerİ
Ortak Söyleşİ
Delikliçınar – Didim Rotaract – İzmir Konak İnteract
Kulüpleri, DEGİAD ve Rotaract Akademi ile birlikte 13
Ocak tarihinde “World 17” kurucusu Adam Garipoglu
ile “İhracatta Markalaşma” üzerine keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdiler. Şirketini yurtdışına açmak isteyen
kişilere danışmanlık ve hukuki destek vermekte olan
World -17 şirketi toplantı katılımcılarına hizmetleri
konusunda da bilgiler verdi.

Denizli Rotaract Kulübü

ŞİDDETİN YARA BANDI OL
Kadına şiddet toplumumuzun bitmek bilmeyen
kanayan yarası. Çiğli Rotaract Kulübü şiddet mağduru
olan kadınlar için 10 seans boyunca sürecek olan bir
ücretsiz terapi süreci başlattı. Bu noktada bize destek
verecek gönüllü psikologlar ve eğitmenler bu süreçte
onların ruhsal iyileşmelerine katkı sağlayarak onlara
bir nebze yara bandı olmak istediler. Şiddet mağduru
olan kadınların bize ulaşması için sen de bize DESTEK
VER!

Çiğli Rotaract Kulübü
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YENİ BİR PENCERE AÇ
Agora Rotaract Kulübü Rotaract Akademi iş birliği
ile konuşmacı, mentor ve yazar Pınar Kaçar Özkent
ile mutluluk ,motivasyon, ilham ve özgüven üzerine
eğitim gerçekleştirdi. Konuşmacı konuk adına Tegv’e
bağışta bulundular.

Agora Rotaract Kulübü

Erken Tanı Hayat Kurtarır
Agora ve Bornava Rotaract Kulüpleri ‘Erken Tanı
Hayat Kurtarır’ projeleri kapsamında Dr.Berna
Yalçın ile ‘Sağlık için Erken Tanı ve Farkındalık’
söyleyişilerinde Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık
ayı olduğundan rahim ağzı kanserinden korunma ve
rahim ağzı kanseri aşısı üzerine bilgilendirici bir sohbet
gerçekleştirdiler.

Agora Rotaract Kulübü
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“Neden Sİzİ İşe Almalıyız?”- Bİr İK’cının
Karİyer Yolculuğu
19.01.2021’de Bornova ve İzmir Rotaract Kulüpleri
Orhan Öztürk’le Bir İK’cının Kariyer Yolculuğu isimli
meslek sohbetini gerçekleştirdiler.

Bornova Rotaract Kulübü

Sağlık İçİn Erken Tanı ve Farkındalık
Bornova Rotaract Kulübü düzenledikleri Sağlık İçin
meslek sohbetini Erken Tanı Hayat Kurtarır Projesi
kapsamında 25 Ocak’ta Agora Rotaract Kulübü’yle
gerçekleştirdiler. Dr. Berna Yalçın’ın rahim ağzı
kanserine farkındalık oluşturduğu toplantıda serviks
kanseri aşısı hakkında konuşuldu.

Bornova Rotaract Kulübü
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Meslek Hİzmet Ödülü
27 Ocak’ta Bornova Rotaract Kulübü 2.mutad
toplantısını bölgeye açarak girişimci Ercan Gümüş’ü
konuşmacı konuk olarak ağırladı. Start Up & Girişimcilik
meslek grubuyla ortak yaptıkları toplantıda Ercan
Gümüş’e meslek hizmet ödülü takdim edildi.

Bornova Rotaract Kulübü

Ev’de Meslek Tanıtımı 2.Hafta
Bizim Ev’de, lise son sınıf öğrencilerine meslek seçimi
konusunda yardımcı olmak için Rotaract Akademi
iş birliğinde başlattıkları projenin 2.haftasını 24 Ocak
Pazar günü gerçekleştirdiler. Meslek Hizmetleri
Komite Başkanı Sinem Fikirdeşici Hukuk-Avukatlık, eski
üyelerden Öykü Yeşilkaya Tıp-Doktorluk alanında
meslek tanıtımı gerçekleştirdiler. Çocuklarımızın da
gelecek planlarını paylaştığı etkinliğe katılım gösteren
herkese teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü
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dİJİTAL HAYAT
Agora Rotaract Kulübü her ay düzenlediği
SUPERWOMEN serisinde Ocak ayı konuğu Çağla Gül
Şenkardeş oldu. ‘DİJİTAL HAYAT’ başlıklı sohbette
Kuzey Afrika’da Fas’tan başlayarak Orta Doğu’ya
kadar uzanan MENA bölgesi için özel bir mobil ödeme
sistemi üreten Şenkardeş ile devrimsel teknolojilerden
biri olan blokzincir teknolojisini, dijital para ve dijital
cüzdanı, pandemi sürecinde yaşanan gelişmeleri ve
değişimin gücünü ele aldılar. Konuşmacı konuk adına
Tegv’e bağışta bulunarak 1 öğrencinin 1 yıllık eğitim
hayatına destekte bulundular.

Agora Rotaract Kulübü

Üyelere Özel Kupa ve Kartlar
Konak Rotaract Kulübü kulüp aidiyetini arttırmak
amacıyla tüm üyelere özel kulüp ve dönem logolu
kupalar hediye etti. Üyelerine özel ön yüzünde
üyelerin fotoğrafları, ad-soyadları, üyelik numaraları
ve kulüp logosunun bulunduğu, arka yüzünde ise
dörtlü özdenetim ile Rotary ilkelerinin bulunduğu “Üye
Kartları” teslim edildi.

Konak Rotaract Kulübü
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Yenİ Yıl HedİYesİ Ajandalarımız
Konak Rotaract Kulübü kulüp aidiyetini arttırmak
amacıyla üyelere özel kulüp ve Rotary, Rotaract
logolu, KTBHK başkanı Elif Özege’nin özenli
tasarımlarıyla hazırlanan rengarenk 2021 yılı ajandaları
tüm üyelere yeni yıl hediyesi olarak teslim edildi.

Konak Rotaract Kulübü

Ufuk Koçakla “SINIRSIZ” Söyleşİ
21 Ocak’ta Bornova Rotaract Kulübü, Güzelyalı
Rotaract, Güzelyalı Rotary Kulüpleri ve Rotabook
hobi grubu ortaklığında Ufuk Koçak’la yazmış olduğu
ilham verici hayat hikayesi Sınırsız hakkında bir söyleşi
gerçekleştirdiler.

Bornova Rotaract Kulübü
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BİZİm Ev’de Meslek Tanıtımı
Bizim Ev’de, lise son sınıf öğrencilerine meslek seçimi
konusunda yardımcı olmak için Rotaract Akademi iş
birliğinde başlattıkları projesinin ilk etkinliğini 17 Ocak
Pazar günü gerçekleştirdiler. Dönem başkanı Erhan
Uğurlukol Finans-İktisat, geçmiş dönem başkanı Cem
Özkaya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler üzerine
meslek tanıtımı gerçekleştirdi. Çocuklarımızın da
gelecek planlarını paylaştığı etkinliğe katılım gösteren
herkese teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü

Yenİ Yılda Bİr Mutluluk
Çiğli, Karşıyaka, Mavişehir, Balçova,Güzelyalı ve
Bostanlı Rotaract Kulüpleri bu yeni yılda Sevgi
Evlerindeki minik dostlarımızı yalnız bırakmadılar. Yılbaşı
ağaçları ve 70 tane çocuğumuza hediyelerini alıp
ulaştırdılar.

Bostanlı Rotaract Kulübü
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BOSTANLI - ÇİĞLİ ROTARACT ORTAK TOPLANTI
Bostanlı ve Çiğli Rotaract Kulüpleri ortak toplantısını
gerçekleştirdiler. Geçmiş dönem guvernörü Güneş
Ertaş toplantının konuşmacı konuğu olarak, Dijital
Rotary Kampüsü projesini anlattı.

Bostanlı Rotaract Kulübü

BİZİm Ev’de Lİse Tanıtımı 2.Hafta
Bizim Ev’de, 7.sınıf öğrencilerine lise seçimlerinde
yardımcı olmak için okudukları liseleri tanıttıkları
projesinin 2. haftasını 7 Şubat Pazar günü
gerçekleştirdiler. Sekreter Hikmet Altınışık Meslek
Lisesi’ni, sayman Merve Tufan Güzel Sanatlar Lisesi’ni,
Samet Batur ise Atatürk Lisesi’ni anlattı. Çocuklarımızın
da gelecek planlarını paylaştığı etkinliğimize katılan
herkese teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü
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BİZİm Ev’de Lİse Tanıtımı
Bizim Ev’de, 7.sınıf öğrencilerine lise seçimlerinde
yardımcı olmak için okudukları liseleri tanıttıkları
projenin ilk etkinliğini 31 Ocak Pazar günü
gerçekleştirdiler. Geçmiş dönem başkanı Ece Isparta
Bornova Anadolu Lisesi’ni, asbaşkan İrem Sayın ise
Karşıyaka Anadolu Lisesi’ni anlattı. Çocuklarımızın
da gelecek planlarını paylaştığı etkinliğimize katılan
herkese teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü

BİZİm Ev’de meslek Tanıtımı 5.Hafta
Bizim Ev’de, lise son sınıf öğrencilerine meslek seçimi
konusunda yardımcı olmak için Rotaract Akademi
iş birliğinde başlattıkları projenin 5.haftasını 14 Şubat
Pazar günü gerçekleştirdiler. Üyelerden Can Berk
Menteş Pilotaj alanında meslek tanıtımı gerçekleştirdi.
Çocuklarımızın da gelecek planlarını paylaştığı
etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü
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sİZİn Kullanmadıklarınız , BİZİm İhtiyacımız!
Izmir Rotaract Kulübü kullanılmayan ikinci el eşyaları
adresinizden teslim alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya
devam ediyor. Ocak, avize, davlumbaz, ankastre set
gibi bir çok önemli ihtiyaç da bu ay ihtiyaç sahipleriyle
buluştu.

İzmir Rotaract Kulübü

İzmİr Rotary Kulübü ve İzmİr Rotaract
Kulübü’nden DİJİTal Sınıf
İzmir Rotary ve İzmir Rotaract Kulübü birlikte Söke
Sarıkemer Ortaokulu’nda 15 tabletten oluşan
sabitlenmiş platformlar ve akıllı tahta ile “Dijital
Sınıf” projelerini tamamladılar. Dijital Sınıf köydeki
öğrencilerin internet ve tablet ulaşımının zor olduğu
bu günlerde EBA Destek Merkezi olarak kullanılacak.
Zemini ve duvarları da yenilenen sınıfın tasarımını Izmir
Rotaract Kulübü üyeleri mimarlar gerçekleştirdiler.

İzmir Rotaract Kulübü
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SürdürülebİLİr Dünya ve Mİkroplastİkler
Konulu RYLA
100. Yıl Güzelbahçe Rotary Kulübü, İzmir Rotary
Kulübü , Güzelbahçe Rotaract Kulübü, İzmir Rotaract
Kulübü ev sahipliğinde birbirinden değerli konuk
konuşmacıların katıldığı “Sürdürülebilir Dünya ve
Mikroplastikler” konulu Ryla 30-31 Ocak tarihlerinde
Youtube canlı yayını da dahil olmak üzere online
gerçekleştirilmiştir.

İzmir Rotaract Kulübü

İzmİr Rotary ve İzmİr Rotaract Kulübü’nden
Işık Tarım Ceo’suna Meslek Hİzmetlerİ Ödülü
26.01.2021 tarihinde İzmir Rotary ve İzmir rotaract
Kulüpleri işbirliğinde “Rotary Meslek Hizmetleri Ödül
Töreni”nde Işık Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Ali Işık’a ödül verildi.

İzmir Rotaract Kulübü
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Seslİ Kİtap
18-27-29.01.2021 tarihlerinde, Gönüllü Hareketi
Derneği ile düzenlediği ‘Sesli Kitap’ projeleri için
seslendirmelere devam etti.

Çekirge Rotaract Kulübü

RotaMüzİk Hobİ Grubu ve İzmİr Rotaract
Kulübü İşbİrlİğİnde Mikrofon Sende
15.01.2021 tarihinde RotaMüzik Hobi Grubu ve İzmir
Rotaract Kulübü işbirliğinde “Mikrofon Sende” etkinliği
gerçekleştirdiler.

İzmir Rotaract Kulübü
80

Bİzİm Ev’de Meslek Tanıtımı 4.Hafta
Bizim Ev’de, lise son sınıf öğrencilerine meslek seçimi
konusunda yardımcı olmak için Rotaract Akademi
iş birliğinde başlattıkları projenin 4.haftasını 7 Şubat
Pazar günü gerçekleştirdiler. MHK başkanı Sinem
Fikirdeşici katılımıyla, Harita ve Kadastro Mühendisleri
Odası Ankara Şube Başkanı Mert Özdağ ve KHK
başkanı, Malzeme ve Metalurji Mühendisi İbrahim
Yazgaç mühendislik alanında meslek tanıtımı
gerçekleştirdi. Çocuklarımızın da gelecek planlarını
paylaştığı etkinliğimize katılım gösteren herkese
teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü
Bİzİm Ev’dekİ Anneler ile Kadın Hastalıkları
ve Hijyen Semİnerİ
31 Ocak tarihinde Bizim Mahalle’deki annelerimiz
için Dr. Birdal Tosyalı Çetinol’un katılımıyla “Kadın
Hastalıkları ve Hijyen” üzerine bir seminer düzenlediler.
Dr. Birdal Tosyalı Çetinol kadın hastalıkları konusunda
doğru bilinen yanlışlardan bahsederken, annelerimizin
sorularını da yanıtladı. Seminerimize katılan tüm
annelerimize ve değerli konuğumuz Dr. Birdal Tosyalı
Çetinol’a teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü
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Bİzİm Ev’de Meslek Tanıtımı 3.Hafta
Bizim Ev’de, lise son sınıf öğrencilerine meslek seçimi
konusunda yardımcı olmak için Rotaract Akademi
iş birliğinde başlattıkları projenin 3. haftasını 31 Ocak
Pazar günü gerçekleştirdiler. Sayman Merve Tufan
Radyo Televizyon ve Dijital Medya, Toplum Hizmetleri
Komitesi Başkanı Ceylin Karakum Alman Dili ve
Edebiyatı -Öğretmenlik alanında meslek tanıtımı
gerçekleştirdi. Çocuklarımızın da gelecek planlarını
paylaştığı etkinliğimize katılım gösteren herkese
teşekkür edildi.

Konak Rotaract Kulübü
Başka Bİr Hayat Mümkün!
Ege Rotaract Kulübü 09.02.2021 tarihinde yaklaşık
1,5 sene önce özel sektördeki bağlarını kopardıktan
sonra nesillerdir çiftçilik yapan ailesinin mirasını
“Karşı Köyden” markasıyla hayata geçiren Cahit
Usluyu, Start-Up & Girişimcilik Meslek Grubu ile ortak
düzenlediği meslek sohbetinde ağırladı.

Ege Rotaract Kulübü
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Sağlık İçİn Güneş Işınlarına Dİkkat
15.02.2021 tarihinde Bornova Rotaract Kulübü Sağlik
Için Meslek sohbetlerinin beşincisini Ege Rotaract
Kulübü ile gerçekleştirdiler. Sağlık İçin Güneş Işınlarına
Dikkat denilen sohbette konuşmacı konuk Rtn. Prof.
Dr. Banu Lebe’yi ağırlandı. Günlük hayatımızda sık
yaptığımız hataları farkedip aynı zamanda da bir
pataloğun neler yaptığının öğrenildiği bir söyleşi oldu.

Bornova Rotaract Kulübü
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Her ay gerçekleştirdiğimiz Subjevcts for Everyone
projemizde bu ay Beysukent Rotaract Kulübü’nden
Oğuzcan Karaer’in katılımıyla “Diş Sağlığı ve Gülüş
Tasarımı” konusunu ele aldık.

Osmangazi Rotaract Kulübü

Tunus’tan Rotaract Club of La MArsa Carthage
ile kardeş kulüp anlaşması imzalandı. Bu ortaklığın
devamında güzel projeler getirmesini dileriz.

Osmangazi Rotaract Kulübü
84

23.01.2021’de Bornova Rotaract Kulübü olarak
Rotaract Club of Andheri ile toplantı düzenleyerek
Rtr. Pawan Badlani’nin Predicting Personalities
Through Handwriting sunumunu dinleyip Graphology
Workshop’una katıldık. Sunumdan sonra ortak
yapacağımız projeleri de konuşarak birbirimizi tanıma
imkanı bulduk.

Bornova Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü, Rotaract Club of Babaylan
Binan ile ortak toplantı gerçekleştirdiler. İzmir’i ve
Türk kültürünü tanıtan sunumlarını sundular. Toplum
hizmetleri projelerini anlattıkları keyifli toplantıda Türkiye
ve Filipinler’de eş zamanlı kitap bağışı gerçekleştirme
kararı alarak gerçekleştirecekleri ortak projenin ilk
adımını attılar. Türkiye ve Filipinler arasında güzel bir
dostluğun kurulmasına da vesile olmuş oldular.

Agora Rotaract Kulübü
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18.01.2021’de Bornova Rotaract Kulübü olarak
Almanya’da bulunan Mülheim / Oberhausen Rotaract
Kulübü ile Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirerek
birlikte karantina sürecini daha eğlenceli hale nasıl
getirebileceğimizi konuştuk.

Bornova Rotaract Kulübü

11.02.2021 tarihinde izmir Rotaract Kulübü, Rotaract
Club of Guatemala Metropoli ile Twin Club anlaşması
imzaladılar.

İzmir Rotaract Kulübü
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27.01.2021 tarihinde İzmir Rotaract Kulübü ve Rotaract
Club Of Palmiers kulüpleri arasında Twin Club anlaşması
imzalandı.

İzmir Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü, dönem boyunca
işbirliğinde olduğu Hindistan’daki Amanora Youngistan
Rotaract Kulübü ile Twin Club Anlaşması imzalandı.
İki kulüp arasındaki dostluğu simgeleyen bu anlaşma
doğrultusunda kulüp üyeleri dönem boyunca çeşitli
projelerde birlikte çalışmaya devam etmeye karar
verdiler.

Konak Rotaract Kulübü
Güzelyalı
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11.02.2021 tarihinde İzmir Rotaract Kulübü ve Rotaract
Club Of Beogard Dedinje ile twin club anlaşması
imzaladılar.

İzmir Rotaract Kulübü
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15.01.2021 tarihinde İzmir Rotaract
Kulübü ve RotaMüzik Hobi Grubu
iş birliğinde ‘Mikrofon Sende’ isimli
ödüllü bir etkinlik gerçekleştirdik.

16.01.2021 tarihinde RotaPlay Hobi
Grubu olarak Among Us adlı online
oyunu oynadık.

100

17.01.2021 tarihinde RotaDoğa Hobi
Grubu online toplantı gerçekleştirdi
ve planlanan projeler konuşuldu.

21.02.2021 tarihinde Bornova Rotaract
Kulübü, Güzelyalı Rotaract Kulübü,
Güzelyalı Rotary Kulübü ve RotaBook
Hobi Grubu iş birliğinde konuşmacı
konuğumuz Ufuk Koçak’ın ‘Sınırsız’
kitabıyla ilgili bir sösöyleşi gerçekleştirdik.
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23.01.2021 tarihinde Ege Rotaract
Kulübü, Tophane Rotaract Kulübü ve
RotaMüzik Hobi Grubu iş birliğinde
ocak ayı RotaDoc etkinliğini
gerçekleştirdik.

26.01.2021 tarihinde Alsancak,
Bursa, Urla Rotaract Kulüpleri ve
RotaPlay Hobi Gubu iş birliğinde
‘E-spor Üzerine Söyleşi’ etkinliğimizi
gerçekleştirdik.
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30.01.2021 tarihinde Göztepe
Rotaract Kulübü ve RotaGurme
Hobi Grupları il birliğinde ‘Corn Dog
Yapımı’ etkinliğimizi gerçekleştirdik

9.01.2021 tarihinde Güzelyalı
Rotaract Kulübü, Mersin Yelken
Akademisi ve Denizcilik Hobi
Grubu iş birliğinde ‘Oytun Çalışırlar
ile Okyanusta 20 Gün 13 Saat’
söyleşimizi gerçekleştirdik.
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03.02.2021 tarihinde Dokuz Eylül
Interact Kulübü, Dokuz Eylül
Rotaract Kulübü, RotaDoğa Hobi
Grubu ve RotaMovie Hobi Grubu
iş birliğinde 25 Litre isimli belgeseli
izledik. Ardından Kahoot uygulaması
üzerinden belgesel ile ilgili eğlenceli
bir quiz gerçekleştirdik

02.02.2021 tarihinde RotaDoğa Hobi
Grubu ve Kendi Yap Hobi Grubu
iş birliğinde Kökeadama Atölyesi
gerçekleştirdik.
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06.02.2021 tarihinde İzmir Ekonomi
Rotaract Kulübü, Dokuz Eylül
Rotaract Kulübü ve RotaDoğa Hobi
Grubu iş birliğinde Su Politikaları
Derneği Başkanı Dursun Yıldız ile
‘Doğaya Saygılı Su Tüketimi’ konulu
bir söyleşi gerçekleştirdik.

06.02.2021 tarihinde yeni kurulan
RotaFit Hobi Grubu ilk online
toplantısını gerçekleştirdi.
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11.02.2021 tarihinde Rotaract Akademi
ve RotaDoğa Hobi Grubu iş birliğinde
‘Karbonsuz Ayakizi Eğitmen Eğitimi –
Akademi Özel Eğitimi’ gerçekleştirdik.

14.02.2021 tarihinde İzmir Ekonomi
Rotaract Kulübü, Göztepe Rotaract
Kulübü, Agora Rotaract Kulübü,
Güzelbahçe Rotaract Kulübü,
Ege Rotaract Kulübü ve RotaFit
Hobi Grubu iş birliğinde Ebru Birtek
eğitmenliğinde yoga etkinliği
gerçekleştirdik
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15.02.2021 tarihinde İzmir Ekonomi
Rotaract Kulübü, Rotaract Akademi
ve RotaDoğa Hobi Grubu iş
birliğinde ‘Tohum Bombası Eğitimi’
gerçekleştirdik.
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LEONARDO DA VINCI

KÜLTÜR 101

•Leonardo da Vinci, 15 Nisan 1452 tarihinde İtalya’nın Anchiano
köyünde doğmuştur.
•Leonardo da Vinci, saygın bir noter avukatı olan Messer Piero
Frosine di Antonio da Vinci ve Meo Lippi adına genç bir köylü
kadının gayri meşru oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Leonardo da
Vinci’nin 70’den fazla üvey kardeşi bulunmaktadır.
•Rönesans insanının özü olarak kabul edilen Leonardo da Vinci,
usta bir ressam olduğu kadar başarılı bir müzisyendir. Ur liri ve
flüt çalmasının yanı sıra, asillerin toplantılarında ve patronların
saraylarında sık sık şarkı söylediği bilinmektedir.
•Leonardo da Vinci, 1497 yılında Gönye Kilidi’ni icat etmiştir. Bu
icat günümüzde Panama ve Süveyş Kanalları dahil olmak üzere
birçok alanda kullanılmaktadır. Aynı zamanda da Vinci, madeni
para üretimi için bilinen en eski makineyi icat etmiştir.
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LEONARDO DA VINCI

KÜLTÜR 101

•Leonardo da Vinci, çevresi ve öğretmenleri tarafından hep taktir
edilmiştir. Ünlü hezarfen, bir eliyle yazı yazarken diğer eliyle resim
çizebilme yeteneğine sahiptir.
•Leonardo da Vinci, vejetaryenliği destekleyen Avrupa Rönesans
dönemindeki ilk ünlüler arasında yer almaktadır.
•Leonardo da Vinci, birkaç genç arkadaşıyla birlikte “sodami”
suçundan tutuklanmıştır. Sodami, 15. yüzyılda Floransa’da ölümle
cezalandırılan bir suç olarak bilinmektedir. Görgü tanığının
mahkemeye gelmemesi üzeri tutukluluk süresi sona ermiştir.
•Leonardo da Vinci, muazzam çizim yeteneği sayesinde birçok
farklı alanda çalışma imkanı bulmuştur. Ünlü ressam askeri mühendis
olarak; helikopterlerin, uçakların, paraşütlerin, zırhlı tankların,
otomatik tüfeklerin ve diğer ölümcül kuşatma silahlarının ayrıntılı
resmini çizmiştir.
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ROTARACT
AKADEMİ
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ENERjİLERLE MUCİZEVİ DÖNÜŞÜM SIRLARI
KozmoEnerji’de enerji alanları ile çalışılmaktadır.
Eğitimimiz de bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal veya
yaşamsal sorunlarının; mekanların enerjisel sorunlarının enerji
alanındaki spritüel, duygusal veya zihinsel dengesizlik sonucu
meydana geldiği ve KozmoEnerji ile enerji alanı arındırılarak
dengesizlikler giderilir ve enerji alanı beslenerek dönüşüm
gerçekleşmesi anlatılacaktır.
2 Mart

z

Agora Rotaract Kulübü

ORKİDE BAKIMININ İNCELİKLERİ EĞİTİMİ
Sevdiklerimize özel günlerde çiçek türü olarak ilk aklımıza
orkide gelir. Hem evimizi güzelleştiren hem de güzelliği ile
gözlerimizi parıldatan orkide hakkında ne kadar bilgimiz
var? Orkide bakımının inceliklerini öğreneceğimiz. Bakımı
ve gelişimi hakkında bilgi edineceğimiz ve olan bilgilerimizi
tazeleyeceğimiz Orkide Bakımının İncelikleri Eğitimimize
hepinizi bekleriz.
4 Mart

İzmir Ekonomi & Gökder Rotaract
Kulübü ve RotaDoğa Hobi Grubu
112

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ
Temel robotik kodlama eğitimi; en temel düzeyde kodlama
eğitimi ile basit uygulama kodlamalarını kolaylıkla arayüz
kullanarak yapabilir hale getirecek eğitimde, kodlama
eğitimini hem öğretici hemde eğlenceli hale getireceğiz.

9 Ocak

Çekirge Rotaract Kulübü
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BİZİ TAKİPTE EDİN!

FAN PAGE: facebook.com/Rotaract2440
GRUP: facebook.com / groups / rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com / rotaracakademi

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