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N Değerli Rotaractör Dostlarım, 
 

Rotavizyon Nisan sayısı ile karşınızdayız. aramıza yeni katılan 
Marmaris Rotaract kulübüne hoşgeldin diyoruz. İlginizi 

çekebilecek farklı konulardan içerikler sunuyoruz.  
 

Nisan ayı için “benim kadrajım” temamız ‘şehir Manzaraları’ 
olacak. Fotoğraf gönderen tüm Rotaractörlere teşekkür 

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

olursa Rotavizyona ekleyemiyoruz.  
 

Her sayımızda olduğu gibi kulüblerden Haberler, Rotaworld, 
Ocakbaşı & Happy Hour ve Hobi Gruplarından haberleri 

derledik. Nisan ayında gerçekleştirilecek eğitimlere akademi 
bölümünden ulaşabilirsiniz.  

 
Rotavizyon’un hazırlanmasında çok büyük katkıları olan 

takımıma tekrar teşekkür ediyorum.
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sitare arslantürk
İzmir Rotaract kulübü

YAPAY ZEKANIN KISA TARİHİ
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 yapay zekanın gelişimiyle neler olacağı her zaman bir soru 
işareti olarak karşımıza çıkmakta. yeni çalışma alanları yaratarak 
istihdam arttıracak mı yoksa insan gücüne duyulan ihtiyacı 
azalttığı için işsizlik oranlarında artışa mı yol açacak? bu soruları 
cevaplayabilmek için ilk önce yapay zekanın ne olduğuna bakalım. 

 yapay zekayı makinalara insan gibi düşünmeyi ve 
davranmayı öğreten bilim dalı olarak özetleyebiliriz. Görevlerini 
yerine getirmek için insan zekasını taklit eden ve kendini sürekli 
geliştiren sistemler olan yapay zeka hayatımızın bir çok alanında aktif 
olmaya başladı. kısa bir tarih yolculuğuna çıkıp, yapay zekanın terim 
olarak ortaya ilk çıktığı günden günümüze doğru ilerleyelim. 

1943: İlk yapay sinir ağı modeli Warren McCulloch ve Walter pitts 
tarafından geliştirildi.

1950: bir bilgisayarın insan zekasına sahip olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla alan Turing, Turing Testi’ni geliştirdi. Taklit Oyunu 
olarak da bilinen bu testte sorular sorular üzerinden zeka ile insanı 
ayırt etmek asıl hedefti. 

1956: ‘Dartmouth College artificial ıntelligence’ konferansında John 
McCarthy öncülüğünde yapay zeka ortaya atıldı.

1965: Gary Robinson mantıklı düşünme için tam bir algoritma 
geliştirdi. 

1980 – 1987: Uzman sistemlere ilgi arttı. bu yazılımlar gerçek uzman 
kişilerden alınan bilgiler ve muhakeme yetenekleri ile problem 
çözebilir veya öneride bulunabilirler. 

1988 – 1993: yapay zeka sürecini eleştiren bir çok raporun 
yayınlanması sonucu bu alana olan destek ve ilgi azaldı. yapay zeka 
kışı başladı. 

1997: ıbM’in geliştirdiği Deep blue, Garry kasparov ile oynadığı 
satranç maçını kazandı. 
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2000: İlk kez Derin Öğrenme ifadesi ıgor aizenberg ve arkadaşları 
tarafından tanıtıldı.

2006: Geoffrey Hinton çok katmanlı ileri beslemeli bir sinir ağını nasıl 
eğittiği makalesini yayınladı. 

2011: ıbM’in geliştzzirdiği Watson, Jeopardy yarışmasında şampiyon 
olan Rutter ve Jennings’i yendi. 

2012: alex krizhevsky, ılya sutskever ve Geoff Hinton, ımageNet 
Large scale Visual Recognition Challenge isimli görüntü işleme odaklı 
yarışmada GpU desteği ile birinci oldu.

2016: DeepMind tarafından geliştirilen alphaGo, Lee sedol’a karşı 
oynadığı Go maçını kazandı. 

2019: Microsoft, yazılı metni konuşmaya başarılı bir şekilde aktarmayı 
başardı. 

 bütün bu gelişmeler bizi bugüne getiriyor. Günümüzde iş 
hayatından günlük hayata kadar her alanda kullanılan yapay 
zekanın şimdi ise geleceğini merak etmekteyiz ve hala akıllarda neler 
olabileceğine dair bir çok soru işareti var. bir sonraki yazıda görüşmek 
üzere.
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Gözde kaya
Rotavizyon Takımı

THE DINNER PARTY
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 1974-1979 yılları 
arasında büyük ses getiren 
amerikan feminist sanatçı Judy 
Chicago’nun eseridir.  İlk epik 
feminist sanat eseri olarak kabul 
gören ‘ The Dinner party’  tarih 
boyunca önde gelen 39 ünlü 
kadının bir eşkenar üçgen masa 
etrafında 39 ayrıntılı yer ayarından 
oluşuyor. Eserde sacajawea, 
sojourner Truth , Eleanor of 
aquitaine , İmparatoriçe 
Theodora of byzantium , Virginia 
Woolf , susan b. anthony ve 
Georgia O’keeffe sembolik 
konuklar arasında yer alıyor. 

39 tabak düz başlarken 
modern çağda kadınların artan 

bağımsızlığı ve eşitliği temsil etmesi 
için kronolojik olarak daha yüksek 

kabartmalı işler olarak devam 
etmektedir.

 Çalışma için kadınları temsil ettiği düşünülen üçgen masa 
her bir kenarı 14,63 m uzunluğunda ve masanın bir kenarına 13 kişi 
oturacak şekilde tasarlanmıştır. Her yer ayarında, kadının adı ve 
başarılarını simgeleyen porselen tabak, seramik çatal-bıçak seti, 
kadeh ve servis altlığından oluşan set bulunmaktadır. plakalarında 
çoğunda bir vulvayı temsil eden bir kelebek veya çiçeğe benzeyen 
heykeller bulunmaktadır.  birçok kadın ve erkek sanatçının çalıştığı 
bu eserde düşük sanat olarak kabul gören iğne oyası ve çini 
boyama  gibi tipik el işlerinden oluşmaktadır.
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 Üçgen tablonun ilk kanadı tanrıça olarak görülen kadın 
figürleri yer almaktadır. bu bölüm klasik Dünyanın ortaya çıkışını ve 
gerilemesini kapsamaktadır. İkinci kanat Marcella ile başlayarak 
Hıristiyanlığın yükselişini kapsar.  Üçüncü yani son kanat ise 
Devrim çağını temsil eder. burada 20.yy Virginia Wolf gibi isimler 
bulunmaktadır.

 Miras katı olarak adlandırılan üçgen porselen beyaz karoların 
bulunduğu zeminde 998 önemli kadının ve yanlışlıkla dahil edilen 
kresilas isimli bir erkeğin adı yazmaktadır. Chicago bir kadının isminin 
bu katta yer alması için;
- Topluma değerli bir katkı yapmış
- Diğer birçok kadını iyileştirmeye çalışmış
- Hayatı ve işi kadın tarihinin önemli yapıtaşlarından olması
- Daha eşitlikçi bir gelecek için rol model sağlamış olması
gibi kriterlere bağlamıştır.TH
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 sergilenmeyi başladığı dönem içindeki 3 boyutlu nesneler 
yüzünden çok eleştireye maruz kalan eser playboy ve penthouse 
ise kadın anatomisinin güzelliğini desteleme açısından The Dinner 
party’in elinden gelenden fazlasını yaptığını dile getirmiştir.

 yapımı yaklaşık 5 yıl süren ve 400’den fazla kişinin gönüllü 
olarak çalıştığı The Dinner party feminist vizyonun ve sanatın 
gücünün bir kanıtıdır. Reddedilme, yoğun eleştiriler ve siyasi 
ihtişamda kurtularak  günümüzde brooklyn Müzesi’ndeki Elizabeth 
a. sackler Feminist sanat Merkezi’ndeki özel bir alanda kalıcı olarak 
sergilenmektedir.
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sedef sağlam
bornova Rotaract kulübü

ŞAHİT OLDUKLARIMIZ
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 bornova Rotaract kulübü olarak 8 Mart için şahit 
Olduklarımız  1isimli projemizi gerçekleştirdik. projemizde 
kulübümüzdeki kadın üyelerin iş hayatında yaşadığı cinsiyet 
eşitsizlikleri ve mobbinglere yer verdik. kulüp ınstagram 
sayfamızdan kadın üyelerimizin tek tek fotoğraflarını ve şahit 
olduklarını paylaşarak bu cinsiyet eşitsizliği hakkında farkındalık 
yaratmaya çalıştık. bu çalışmamızı sizlerle de buradan paylaşıyoruz.
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Tuğçe Lübcke. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem misafir üyesi. 2015 senesinde 
kimya fakültesinden mezun olduğundan beri  aktif olarak kimya 
teknikeri olarak çalışmaktadır. 2021 Türkiye’sinde “eş kıdem erkek 
çalışma arkadaşları ile eşit maaşı alamadığına” şahit olmaktadır.

Gülefşan Mercimek.
kulübümüzün 2020-2021 dönem asbaşkanı.2017 senesinde hukuk  
fakültesinden mezun olduğundan beri aktif olarak avukatlık 
yapmaktadır.2021 Türkiye’sinde avukatlık yaparken gelen 
müşteri/müvekkillerin hala “kadın avukatın davayı kazanmasına 
şaşırdıklarına” şahit olmaktadır. 

Sedef Sağlam. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem başkanı. 2020 senesinde tıp 
fakültesinden mezun olmuştur ve uzmanlığa hazırlanmaktadır.2021 
Türkiye’sinde kendisine hala “doktor bey” diye seslenilmesine şahit 
olmaktadır. 

Berna Yalçın. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem misafir üyesi.2018 senesinde tıp 
fakültesinden mezun olduğundan beri kadın Doğum ve Hastalıkları 
alanında  uzmanlık eğitimi almaktadır. 2021 Türkiye’sinde doktor 
olarak görev yaparken kendisine sırf kadın olduğu için “hemşire 
hanım” diye seslenilmesine şahit olmaktadır. 

Fulya Kutlu. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem bHk başkanı.2018 senesinde 
mühendislik fakültesinden mezun olduğundan beri makine 
mühendisi olarak çalışmaktadır. 2021 Türkiye’sinde mühendis  
olarak çalışırken ‘sen kadınsın senin dediğini yapamayız’ 
söylemlerine şahit olmaktadır.

Melis Gençer. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem saymanı. 2020 senesinde 
mühendislik fakültesi gıda mühendisliği bölümünden mezun oldu. 
2021 Türkiye’sinde mühendis olarak çalışırken ‘Üretimde kadın 
mühendislerin ne işi var ?’ söylemlerine şahit olmaktadır.Ş
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Gonca Yazıcıoğlu. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem misafir üyesi. İktisadi ve İdari 
bilimler Fakültesi öğrencisi aynı zamanda part time 
çalışmaktadır. 2021 Türkiye’sinde işverenin sözlü cinsel tacizine şahit 
olmaktadır. 

Burcu Dursun. 
kulübümüzün 2020-2021 dönem misafir üyesi. 2020 psikoloji 
fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli yerde profesyonel 
bir şekilde şarkı söylemektedir. 2021 Türkiye’sinde iş görüşmesi 
bahanesi ile işyerine davet edilip ilişki teklif edilmesine şahit 
olmaktadır. 

 bizler 2021 Türkiye’sinin şanslı kadınlarıyız. Okuyup kendi 
ayakları üzerinde durma ve emeklerimizle bir noktaya gelebilme 
şansını yakaladık. ancak okuyup kendi ayakları üzerinde duran 
kadınların farklı problemlerinin olduğuna şahit olduk. 2021 
Türkiye’sinde kendini şanslı hisseden kadınlar; işverenin, iş 
arkadaşlarının sözlü veya fiziki tacizine uğruyor. Gelen hastalar, 
müşteriler tarafından veya işverenleri tarafından ayrımcılığa 
uğruyor. Fikirleri veya fiziki güçleri dikkate alınmıyor.. şahit 
olduklarımıza susmadığımız, susturulmadığımız günlerin gelmesi 
umuduyla..

Ş
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KRİPTO PARANIN 
VERGİLENDİRİLMESİ 

Ceren arsal
Rotavizyon Takımı
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 kripto para, takas işlemlerinde kullanılabilen, tamamen 
dijital, şifrelenmiş, sanal para birimidir. kripto para işlemleri, merkezi 
bir otoriteye bağlı olmayan, anonim kullanıcılı ve günümüzün en 
güvenli blockchain ağ yapısını kullanmaktadır.  Ülkelerin kripto 
paraya olan bakış açıları değişiklik göstermekte ve kripto paranın 
nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda henüz yasal bir zemin 
oluşturulamamıştır. 

 kripto paradan elde edilen kazancın vergilendirilmesi için 
öncelikle kazancın konusunun belirlenmesi gerekir. bu konuda üç 
seçenek bulunmaktadır. bunlardan ilki bitcoin’in bir “emtia” olarak 
kabul edilmesi, ikincisi “menkul kıymet” ve üçüncüsü de “para” 
olarak değerlendirilmesidir.

• Menkul kıymet: Menkul kıymet yada diğer sermaye 
piyasası aracı olarak değerlendirilmesi , değer artış kazancı olarak 
vergilendirilmesini gerektirmektedir. 

• Emtia (altın, gümüş vs.): bu durumda    al-sat kazançları 
ticari faaliyet olarak değerlendirilecek ticari kazanç hükümlerine 
göre vergilendirilecektir.

• Para: kripto paraların, “para” olarak değerlendirilmesi 
en düşük ihtimal gibi görünmekte. bu durumda euro ve dolarda 
olduğu gibi şahıslar vergi yükümlülüğünden kurtulmakta. para 
olarak değerlendirmesi halinde Gelir Vergisi kanunu’na göre 
gelir unsurlarından olmadığından herhangi bir vergilendirme söz 
konusu olmayacak, Euro veya dolar alıp sattığımız gibi değerlenip 
herhangi bir vergi alınmayacaktır. (bsMV haricinde)

 kripto paraların vergilendirilmesi yönünde henüz hukuki 
bir düzenleme bulunmamakla birlikte esas sorun kripto para 
transferinin anonim olarak yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. 
sonuç olarak kripto paranın vergilendirilmesi için bir düzenleme 
yapılması ihtimali her geçen gün artmaktadır.
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İzmir Rotaract kulübü

7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?
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“

 kurumsal kimlikleriyle, uzun sunumlarıyla
tanıdığımız iş insanlarının “kurumsal” perdesi 

aralandığında kendilerini bu maratonda öne 
çıkaran farklılıklarını veya günlük rutinlerini, 

belki de hiç de farklı olmayan günlük hayat 
akışlarını kısacası onları şu anki geldikleri 
noktaya ulaştıran“öz” ile tanışmak ister 

misiniz?

İRA ÖZKESEN KİMDİR?

 2017-2018 Dönemi İzmir Rotary 
kulübü başkanı,
 
 ıtaltur Müdürü,

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

İra Özkesen’dir.
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İzmir Rac: bize günlük rutininizden bahseder misiniz?

İra Özkesen: sabahları 7-7 buçuk gibi kalkıyorum. Haftada bir kaç 
kez spora gidiyorum. Ofise 9 buçuk-10 gibi gidiyorum. İş günü sonrası 
programıma bağlı eve ya da dışarıda günümü 
tamamlıyorum. 

İzmir Rac:Üniversite hayatınızda meslek edinme ve kişisel gelişiminizle ile 
ilgili çalışmalarınız oldu mu? Gençlere bu yönde bir tavsiyeniz var mı?

İra Özkesen: ben kendimi geliştirmek için üniversitedeyken iş hayatına 
adım attım, çalıştım. bazı şeyleri yaşayarak deneyimlemek istedim . 
Okulda bir çok şey çok teoride kalıyordu ve o da beni tatmin 
etmiyordu. Dil eğitimi mutlaka olmalı çünkü dil öğrenirken kendinize 
çok başka bir pencere açıyorsunuz, yeni bir kültür de öğreniyorsunuz 
aynı zamanda. Çünkü artık herkes üniversiteden mezun oluyor. 
Gençlerin kendisine farklı şeyler katması gerekiyor. aslında sizin nesliniz 
bizlere göre çok daha farkında bir nesil. staj yapmanız ve az da olsa 
kendi paranızı kazanmaya başlayın. bu insana çok başka bir sorumluluk 
katıyor. ayrıca network çok önemli.

İzmir Rac: Hangi tarz müzikler dinlersiniz, çaldığınız ya çalmak istediğiniz 
bir enstrüman oldu mu?

İra Özkesen: Her tür müziği dinlemeyi severim. Rap müzik çok 
sevmiyorum sadece . kızım küçükken piyano çalıyordu. O dönemler 
ben de çok küçük şeyler çalıyordum ancak devam ettirmedim.

İzmir Rac: Rotaryenlerin , Rotaractların iş hayatına girmesinde ve 
sonrasında yeterli desteği sağladığını düşünüyor musunuz?

İra Özkesen: yok , hiç. ama sonuçta bu süreçte Rotaractlardan 
talep gelmesi gerekiyor. sonuçta  günlük hayatlarımızda bir çok 
sorumluluklarımız var. ancak bir rotaracttan talep geldiği zaman ben 
hiç bir rotaryenin de  hayır diyeceğini sanmıyorum.
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Can Gültekin
İzmir Rotaract kulübü

WAKE UP NEWS!
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 yeni bir rapora göre, koronavirüse dayalı sokağa çıkma 
kısıtlamaları çoğu ülkede hava kalitesinde iyileşmelere yol açtı, 
ancak hükümetler kısıtlamaları kaldırdıkça ve ekonomiler tekrar 
devreye girdikçe hava kirliliği seviyesi artacak.
  
 ıQair’in 2020 Dünya Hava kalitesi Raporu, endüstriden ve 
ulaşımdan kaynaklanan insan kaynaklı emisyonların kilitlenme 
sırasında düştüğünü ve analiz edilen küresel şehirlerin% 65’inin 
2020’de 2019’a kıyasla daha iyi hava kalitesi yaşadığını söyledi. 
ankete katılan ülkelerin yaklaşık% 84’ü genel olarak hava 
kalitesinde iyileşmeler bildirdi.W
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 Raporda, “Covid-19 ile hava kirliliği arasındaki bağlantıya 
yeni bir ışık tuttu, özellikle de birçok yer gözle görülür şekilde daha 
temiz hava gözlemledi - bu da acil, toplu eylemlerle hava kalitesinde 
iyileştirmelerin mümkün olduğunu ortaya koydu.
küresel bir hava kalitesi bilgi ve teknoloji şirketi olan ıQair’den 
araştırmacılar, 106 ülkeden kirlilik verilerini analiz etti, özellikle ciddi 
sağlık risklerine neden olabilecek mikroskobik bir kirletici olan pM 2.5’i 
ölçtüler.
 Rapora göre, genel olarak Güney asya ve Doğu asya 
bölgeleri dünyanın en kirli yerleri listesinin başında olmaya devam 
ediyor. bangladeş, Çin, Hindistan ve pakistan, küresel olarak en kirli 
50 şehrin 49’unu paylaşıyor.

 Rapora göre, Çin aynı zamanda dünyanın en büyük kömür 
üreticisi ve tüketicisi olmaya devam ediyor ve pM 2.5 kirliliğine önemli 
bir katkıda bulunuyor. Ülke yenilenebilir enerjilerde büyük adımlar 
atıyor - ancak bu kaynaklar Çin’in enerji tüketiminin sadece% 23’ünü 
oluştururken, kömür% 58’ini oluşturuyor.
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 2020’de insan kaynaklı emisyonlardaki küresel düşüş, dünya 
çapında kötüleşen iklim krizi ve öngörülemeyen hava ile bağlantılı 
olan orman yangınları ve toz fırtınaları gibi “aşırı hava kirliliği olayları” 
tarafından kısmen dengelendi.
Orman yangınları amerika birleşik Devletleri, avustralya, Güney 
amerika, Endonezya ve daha birçok bölgeyi harap etti - hava 
kirliliğinde büyük artışlara neden oldu ve büyük miktarlarda sera gazı 
yaydı. 

 Hepsi şiddetli yangınlardan etkilenen sao paulo, Los angeles 
ve Melbourne, 2019’a kıyasla pM 2.5 seviyelerinde en büyük artışı 
gördü.

 ama pozitif noktalar da yaşandı. Güney asya’daki en kirli 
25 şehir, pM 2.5’te bir düşüş gördü. 2019’dan bu yana  son dört yıla 
kıyasla genel bir düşüş eğilimi gösterdi. Doğu asya ülkeleri de hava 
kalitesini iyileştirmek için çaba sarf edenlerden . Güney kore’de tüm 
şehirler, kömürün hava kirliliği üzerindeki mevsimsel etkisini kontrol 
etmek için yeni önlemlerin alınmasının ardından 2020’de hava 
kalitelerinin iyileştiğini gördü.

From : pandemic lockdowns improved air quality in 84% of countries 
worldwide, report finds - CNN
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Mart Ayı Konsepti : 
DOĞA

“BENİM
KADRAJIM”
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agora RaC
Ayça Türkmen

agora RaC
Ayça Türkmen
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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
Rengin Yılmaz

agora RaC
Rengin Yılmaz
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Denizli RaC
Ece Tuğrul

Göztepe RaC
Alara Türköz



31

Göztepe RaC
Alara Türköz

Göztepe RaC
Elif Kahvecioğlu
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Göztepe RaC
İdil Ece Şener

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
Tansu Hekimoğlu

İzmir Ekonomi RaC
Gökçenur Timincioğlu
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İzmir Ekonomi RaC
Nathalie Sireilles

konak RaC
Merve Tufan



Mayıs Ayı Konsepti: Şehir Manzaraları

 benim kadrajımda şehirlerin vakti.

yaşadığın şehrin en sevdiğin yerini veya gezeren hayran kaldığın 
şehri birde senin gözünden görmemizi istiyorsan çektiğin tüm şehir 
manzaralarını bizimle paylaş bu köşede yerin olsun...

“BENİM 
KADRAJIM”
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KULÜPLERDEN
HABERLER
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ROTA SAĞLIK- ALGOLOJİ AĞRI BİLİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübünün 2018-2019 döneminden 
beri yürüttüğü,Rota sağlık youtube kanalının 8.bölümü 
ile karşınızda. bu bölümde profesör Doktor alp Gurbet 
ile birlikte “algoloji ağrı bilimi” hakkında röportaj 
gerçekleştiren Çekirge Rotaract kulübünün youtube 
kanalına gözatmayı unutmayın :)

SUFLE YAPIMI

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübü, 20.02.2021 tarihinde, 
Rotagurme bursa & İzmir Hobi Grupları, Osmangazi 
Rotaract ile ortak olarak şef şuayip Vatansever’in 
eğitmenliğinde ‘sufle yapımı’ etkinliği gerçekleştirdi.
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Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübü, bir Çocuk Değişir Dünya 
Değişir’ projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi olan 
ailelerine erzak yardımında bulundu.

HAYATI DEĞİŞTİREN KADINLAR

AİLE’YE ERZAK YARDIMI

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rorataract kulübü 8 Mart Dünya kadınlar 
Gününü, balçova Rotaract kulübü ve İzmir 
Rotaract kulübü ortaklığında Dijital Fotoğraf sergisi 
düzenleyerek kutladılar.
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Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract kulübünün 2018-2019 döneminden beri 
yürüttüğü, Rota sağlık youtube kanalının 9.bölümü ile 
karşınızda. bu bölümde aile Hekimi Doktor Özün altınay 
ile Covid-19 ve Filyasyon hakkında röportaj gerçekleştiren 
Çekirge Rotaract kulübü’nün youtube kanalına gözatmayı 
unutmayın :)

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü, 22.02.2021 tarihinde “Hatıran 
Hatıramdır” projesinin ilk ayağı olarak Ege Rotary ve 
Ege ınteract kulübü ve alzheimer Derneği İzmir şubesi 
işbirliği ile alzheimer konulu panel düzenledi.

ROTASAĞLIK-COVİD 19 VE FİLYASYON

HATIRAN HATIRAMDIR
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MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ

7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?- İRA ÖZKESEN

Ege Rotaract Kulübü

Ege Rotaract kulübü 25.02.2021 tarihinde gerçekleştirdiği 
toplantısında konuşmacı konuk olarak ağırladığı Ege 
Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ana bilim dalı başkanı 
prof. Dr. Meltem Taşbakan’a Meslek Hizmet Ödülü takdim 
etti. ayrıca kulüp üyesi Dr. Özün altınay’a küresel COVıD-19 
pandemisine karşı verdiği özverili çabaları nedeniyle kulüp 
Özel ödülü verildi.

İzmir Rotaract Kulübü

16.02.2021 tarihinde, İzmir Rotaract kulübü projesi olan “7 
yaşından başlar Mısın” ın konuğu 2019-20 Geçmiş Dönem 
7. Grup Guvernör yardımcısı İra Özkesen idi.
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İZMİR ROTARACT KULÜBÜ’NDEN KEDİ EVLERİ

İZMİR ROTARY & İZMİR ROTARACT KULÜBÜNDEN 
TABLET

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

kışın soğuğu sokaktaki kediler için hayati bir tehlike 
oluşturuyor. Onları soğuktan, kardan ve yağmurdan 
korumak amacıyla İzmir Rac ailesi barınabilecekleri kedi 
evleri yaptılar.

İzmir Rotary ve İzmir Rotaract kulüpleri Rotary Fırsatlar 
yaratır diyerek yola çıkılan bu dönemde, eğitimdeki fırsat 
eşitsizliğine karşı başlattıkları mücadelede bir aileye daha 
tabletlerini ulaştırdılar.
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YOL ARKADAŞIM PROJESİ

İZMİR ROTARY & İZMİR ROTARACT DİJİTAL SINIF

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü, üniversiteye hazırlık sürecindeki 
dostlara destek olmak amacıyla başlattıkları “yol arkadaşım” 
proje kapsamında bizim mahalleleri olan Cennetçeşme 
mahallesinde ihtiyacı olan öğrencilere kaynak ve test 
kitapları teslim ettiler.

İzmir Rotary kulübü ve İzmir Rotaract kulüpleri 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.
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KENDİMİZDEN BİR HEDİYE

MESLEK SOHBETİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

bornova- İzmir Rotaract kulüpleri ve bağışla yaşat 
Derneğinden çocuklara bir mesaj vardı! Ecem ile Çilek organ 
bağışının önemini keyifli bir dille anlattı.

22.02.2021 tarihinde bornova ve İzmir Rotaract kulüpleri 
“sosyal bilimler’den birleşmiş Milletlere” konulu meslek 
sohbetlerini Melodi Var Öngel eşliğinde gerçekleştirdiler.
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BİLİNÇLENDİRME AFİŞLERİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract kulübü 25.02.2021 tarihinde bizim mahalleleri 
olan Cennetçeşme mahallesinde anne-çocuk sağlığı, suyun 
önemi ve çölyak hastalığını bilinçlendirme afişi ve anketlerini 
dağıttılar.

KARİYER ZİRVESİ

İzmir Rotaract Kulübü 

27.02.2021 tarihinde Rotaract akademi, bornova, Ege ve 
İzmir Rotaract kulüpleri işbirliğinde çok değerli konuşmacı 
konuklar ve sponsorlar ile düzenlenen kariyer zirvesi tam 
500 katılımcı zoom platformundan katılırken, kota aşımı 
dolayısıyla giremeyen katılımcılar için  ise Rotaract Tv 
üzerinden canlı yayındalardı.

İzmir Rotaract Kulübü
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8 MART KADINLAR GÜNÜ ONLİNE FOTOĞRAF 
SERGİSİ

ARKAS SANAT ONLİNE SERGİ GEZİSİ

İzmir Rotaract Kulübü 

İzmir Rotaract Kulübü 

İzmir Rotaract kulübü, balçova Rotaract kulübü, 
Çekirge Rotaract kulübü, 2440. bölge Hobi Grupları, 
Rotaract Club of Club kardzhali, Rotaract Club of 
Del Lago işbirliğinde 8 Mart Dünya kadınlar Günü’ne 
özel bir online fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. Hayatı 
Değiştiren kadınlar temalı sergiye bir çok katılımcı 
fotoğraflarıyla değer kattı.

balçova, Çekirge, İzmir Rotaract kulüpleri ve 2440. bölge 
Hobi Grupları 09.03.2021 tarihinde arkas sanat da online 
sergi gezisi gerçekleştirdiler.
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KADINA ŞİDDETE HAYIR GÖRSELLERİ 
BİLLBOARDLARDA

İzmir Rotaract Kulübü 

Karşıyaka Rotaract Kulübü 

Çanakkale Rotary, Çanakkale ve İzmir Rotaract 
kulüpleri işbirliğinde gerçekleştirilen kadına şiddete 
hayır farkındalık çalışmaları, 8 Mart Dünya kadınlar 
gününde Çanakkale’deki billboardlarda yerini aldı.

karşıyaka Rotaract kulübü 22.01.2021 tarihinde anne 
ve anne adaylarına sağlıklı bebekler için beslenme ve 
gelişim rehberlerini kadın semt Evine teslim etti.

ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI



48

Konak Rotaract Kulübü 

konak Rotaract kulübü toplantısına katılan değerli 
Rtn. İsmail İlker kalalı meslek sohbeti gerçekleştirdi.

KONAK ROTARACT& BİR DİLEK TUT DERNEĞİ 
ORTAK TOPLANTI

Konak Rotaract Kulübü 

konak Rotaract kulübü toplantısını “bir Dilek Tut” 
derneğiyle ortak olarak gerçekleştirdi.. bu toplantıda  
“bir Dilek Tut” derneğinin değerli yöneticileri  
gerçekleştirdikleri projelerin detaylarından ve ortak 
gerçekleştirebilecek projelerden bahsettiler.

BENİM İŞİM BENİM HOBİM SUNUMU
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MESLEK HİZMET ÖDÜLÜ

Osmangazi Rotaract Kulübü 

Çekirge Rotaract kulübü ile birlikte sufle yapımı 
workshop’u gerçekleştirildi.

Osmangazi Rotaract Kulübü 

Osmangazi Rotaract kulübü Çorbada Tuzumuz Olsun 
ve sıcacık bir kış için El Ele projelerine yardımcı olan 
Türkiye Emekliler Derneği bursa şubesi başkanı mesut 
Özşen’e meslek hizmetleri ödülünü verdiler.

SUFLE YAPIMI
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PANDEMİ DÖNEMİ KADIN OLMAK

8 MART KADINLAR GÜNÜ

Osmangazi Rotaract Kulübü 

Osmangazi Rotaract Kulübü 

8 Mart Dünya kadınlar Gününde kadınlarımızı bir gün 
değil her gün anmak için kadın üyeler adına Rotary 
barış Ormanı’na fidan bağışında bulunuldu.

Osmangazi Rotary ile 8 Mart günü ortak 
gerçekleştirilen toplantıda  psk. aslı Taş kayabaş’ı 
pandemi Döneminde kadın Olmak adlı konuşmasını 
gerçekleştirdi.
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FIRSATINI BULMUŞKEN:ALİYE MUSLU

ASTROLOJİ VE YATIRIM PİYASALARI

Bostanlı Rotaract Kulübü

Bostanlı Rotaract Kulübü

bostanlı Rotaract kulübü projesinin ikinci ayağını 
Tıp meslek grubu ile beraber Rtn. aliye Muslu’yu 
konuşmacı konuk ağırladı. Diş hekimliğinde estetik 
illüzyonlar ve altın oran üzerine meslek sohbeti 
gerçekleştirildi.

27.02.2021 tarihinde Rotaract akademi işbirliği ile 
gerçekleştirilen  ‘’ astroloji ve yatırım pisayaları’’ adlı 
eğitimi şerife Maya köseoğlu  kurlarda yaşanan 
hareketlenmeler, şirketlerin kuruluş tarihlerine göre 
ilerlemeleri ve kazançlarında artış yaşamaları 
hakkında eğitimi gerçekleştirildi.
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BİR EL DE SENDEN

GELİR GETİRİCİ HİJYEN

Çiğli  Rotaract Kulübü

Çiğli Rotaract Kulübü

15. yılında dönüştürüp dijital platforma uygun hale 
getirilem ve tek tık ile belirlenen toplama merkezine 
ihtiyaç kolilerinin bir araya getirildiği “bir El De senden” 
projesi kapsamında toplanan erzak kolileri ballıkuyu 
mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine elden teslim edildi. 
yurt dışında eşzamanlı olarak gerçekleşen proje için 
twin club anlaşması imzalanan prenzlau Rotaract 
kulübü’ne teşekkür ederiz.

Çiğli İnteract ve Çiğli Rotary kulüpleri ile hijyenin 
önemini kolonya şişelerinin üzerine yapıştırılan rotary 
ailemizin isimleri ile hatırlatmak adına yapılan  gelir 
getirici rotaract kolonyalarının satışından elde ettikleri 
geliri şopengazi hayvan barınağında ameliyat için 
bekleyen dostumuz için kullanandıklarını duyurmaktan 
büyük keyif duyuyoruz.
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KÜÇÜK EV

OKUL ARKADAŞIM KİTİ

Çiğli Rotaract Kulübü 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

Gelenekselleşen küçük Ev projesinde, dar gelirli 
ailelerin başarılı çocuklarına ders çalışabilecekleri, 
başarılarını arttırabilecekleri ve özgüvenli birer 
birey olarak eğitimlerine, dolayısı ile hayatlarına 
daha başarılı bir şekilde devam etmeleri için onlara 
birer oda hazırlanıyor.proje kapsamında bir çocuk 
odasında olması gereken tüm eşyaları temin ediyor, 
bu odaları onlar için daha temiz ve düzenli hale 
getirerek çocuklarımız için kendilerine birer kÜÇÜk 
EV oluşturmak amaçlanmıştır. Çiğli Rotary ailesi 
ile gerçekleşen bu projede Rotary Vakfı bölgesel 
Teşvik’ini kazanıldı.

Okul arkadaşım projesi ile ihtiyacı olduğunu belirlenen 
Erzincan’daki okula göndermek üzere kırtasiye kitleri 
hazırlayıp kargolandı. katkıda bulunan herkese 
teşekkür ederiz.
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EBEVEYN EĞİTİMİ 3

4 SORU 1 HAYAT

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

Geleneksel projelerimizden biri olan 4 soru 1 Hayat 
projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.projenin amacı 
meslek liseli arkadaşlarımıza üniversite sınavında 
yardımcı olmayı,bu projede gönüllü arkadaşlarımız ile 
meslek liseli öğrencilere sosyal bilgiler ve matematik 
dersleri vermeyi planlamaktalar.Dersler başlamadan 
önce 27 şubat 2021 tarihinde İzmir Ekonomi
Üniversitesi Meslek yüksek Okulu Müdüresi burçin 
Önder Çepkenli ile projenin ve derslerin planlaması 
gerçekleştirildi.

14 şubat 2021 tarihide 1 kadın 1 Toplum projesi 
kapsamında İzmir Ekonomi Rotaract, Ege Rotaract, 
akademi, Ruh sağlığı Meslek Grubu ortaklığında 
“Çocuk İstismarı ve İhmali: Risk Faktörleri, sonuçları 
ve Önlem Çalışmaları” eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim 
Rukiye kızıltepe tarafından gerçekleştirilmiştir.
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1 EKSİKLİK DEĞİL 1 FAZLALIK PEOJESİ- EL İŞİ 
ETKİNLİĞİ

TOHUM BOMBASI 2. AYAĞI

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

15 şubat 2021 tarihinde İzmir Ekonomi Rotaract kulübü 
, RotaDoğa Hobi Grubu ve kendin yap Hobi Grubu 
ile “Tohum bombası” projesinin 2. ayağı olan tohum 
bombası yapımı eğitimi gerçekleştirdi. Eğitmen İlyas 
OkUR’a eğitiminden dolayı teşekkür ederiz.

04 - 11 ve 25 şubat tarihlerinde  El İşi atölyesini projesi 
gerçekleştirildi. .Taş boyama,kapı süsü gibi birbirinden 
farklı ve eğlenceli aktiviteler yapıldı.
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

7- 14-21 şubat tarihlerinde proje kapsamında proje 
gönüllüleri “ spor saati” etkinlikleri gerçekleştirildi. 
.Çocuklarımızla evde kaldığımız bu dönemi en faydalı 
şekilde geçirdik.

14 şubat 2021 tarihinde +1 projesi  kapsamında 
sevgililer günü birlikte “Cupcake atölyesi” 
gerçekleştirildi.

1 EKSİKLİK DEĞİL 1 FAZLALIK PEOJESİ- SPOR 
SAATİ

1 EKSİKLİK DEĞİL 1 FAZLALIK PEOJESİ- SPOR 
SAATİ



57

ATATÜRK FOTOĞRAFLARI VE HİKAYELERİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 

Göztepe Rotaract Kulübü 

08- 15 -22 şubat 2021 tarihlerinde bizim Mahallemiz 
olarak belirlenen  basmane/kocakapılar bölgesinde 
eğitim gören suriyeli- Türk öğrencilerimiz ile sulu 
boya atölyesi gerçekleştirildi. İlk hafta  tanışıldık ve 
sonrasında ufak sulu boya teknikleri öğrenmeye 
başlandı. sonraki haftalarda öğrenciler ile her hafta 
farklı teknikler öğrenip farklı  çizimler gerçekleştirildi.

6.02.2021 tarihinde Göztepe Rotary kulübü ile ortak 
gerçekleşen toplantıda sn Dr.Tuna yılmaz’dan 
“atatürk Fotoğrafları ve Hikayeleri”ni dinlendi.

BİZİM MAHALLEDE KÜLTÜR SANAT SAATİ 2. VE 3. 
DERS
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SOSYAL BİLİMLER’DEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE

CANAN TİRYAKİGİL İLE RNC 23

Bornova Rotaract Kulübü 

Göztepe Rotaract Kulübü 

22 şubat’ta bornova ve İzmir Rotaract kulüpleri  
hikayesi adana’dan başlayıp İzmir’de devam 
eden ardından sosyal bilimler ve müzik okumak 
için bennington, Us’e giden Melodi VaR ÖNGEL’i 
sosyal bilimler’den birleşmiş Milletler’e isimli meslek 
sohbetinde ağırlandı.  kendisi bennington’dan sonra 
Rotary bursu’yla Londra’da insan hakları üzerine 
yüksek lisans yapmış olup şu anda birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları yüksek komiserliği’nde intörnlüğünü 
tamamlamakta ve yurtdışında yüksek lisans yapmayı 
düşünen, kariyerini bu şekilde devam ettirmek isteyen 
üyelerimiz için çok aydınlatıcı bir toplantı gerçekleşti

17.02.2021 tarihinde RNC 23 toplantısı Güzelyalı 
Rotaract ve Güzelbahçe Rotaract kulüpleri işbirliği 
ile “kadın Girişimciler” konulu sohbeti sayın Canan 
Tiryakigil ile gerçekleştirildi.
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ŞAMANİZM VE VAROLUŞUN TEMELİ

“ENERJİNE SAHİP ÇIK” 7. GRUP ORTAK TOPLANTI

Göztepe Rotaract Kulübü 

Göztepe Rotaract Kulübü 

07.03.2021 tarihinde Rotaract akademi işbirliğiyle 
beraber sn. Halil Öztürk’ün “şamanizm ve Varoluşun 
Temeli “ hakkındaki konuşması dinlendi.

08.03.2021 tarihinde 7. Grup kulüpleri olarak ortak 
Toplantı gerçekleştirildi.Deneyim tasarımcısı, Dilek 
Er ile ‘Enerjine sahip Çık!’ temalı keyifli bir  sohbet 
gerçekleştirildi.
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PANDEMİ SONRASI ÇAĞDAŞ SANAT

GÖZTEPE ROTARACT İÇECEK AÇACAĞI

Göztepe Rotaract Kulübü 

Göztepe Rotaract Kulübü 

10.03.2021 tarihinde Rotaart Hobi Grubu işbirliği ile sn. 
ırmak Özer’in konuşmacı olduğu ‘pandemi sonrası 
Çağdaş sanat’ isimli etkinlik gerçekleştirildi.

Üyelere hediye etmek ve bağlılığı arttırmak amacıyla 
içecek açacağı hazırlandı.

Göztepe Rotaract 
Kulübü 
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MARKALAR İÇİN YOUTUBE’DA BÜYÜME 
STRATEJİLERİ (SOHBET-İ PİŞE &
SUPERWOMAN)

4. GRUP ORTAK TOPLANTI

Güzelyalı Rotaract Kulübü 

Güzelyalı Rotaract Kulübü 

Güzelyalı Rotaract kulübü ve agora Rotaract kulübü, 
dönem başından beri sürdürdükleri sohbet-i pişe ve 
superwoman serilerini birleştirdi. 26.02.2021 tarihinde 
start-Up ve Girişimcilik Meslek Grubu işbirliğinde 
gerçekleştirilen “Markalar için youTube’da büyüme 
stratejileri” konulu söyleşide berna akın Eriş’i ağırladı. 
keyifli geçen söyleşide katılan Rotaractörler aynı 
zamanda aklındaki sorulara da yanıt buldular.

22.02.2021 tarihinde alsancak, buca, Dokuz 
Eylül, Güzelyalı ve kordon Rotaract kulüpleri bRT 
yardımcıları Rtc. ayşegül
Taşkıran’ın da katılımıyla 4. Grup Ortak Toplantısını 
gerçekleştirdi. Toplantıya konuşmacı konuk olarak 
davet edilen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
Genel başkan yrd. Ve kurucu Üyelerinden semra 
Çetinçakaya “ben de sizden biriyim” adlı söyleşisinde 
kendi hayat hikayesinden kesitler sundu ve engelli 
bireyler için neler yapılması gerektiğine dikkat çekti.
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KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE SÖYLEŞİSİ

PLASTİĞİ BIRAK DOĞAYI YAŞAT!

Güzelyalı Rotaract Kulübü 

Güzelyalı Rotaract Kulübü 

Güzeyalı ve Çiğli Rotaract kulüpleri, 18.02.2021 
tarihinde gerçekleştirdiği “kadına karşı şiddetle 
Mücadele, sorunlar ve Çözüm Önerileri söyleşisi”nde 
Tülin kesiktaş’ı ağırladı. Var olan projelerin tartışıldığı, 
yeni fikirlerin paylaşılarak gelecek projelerin 
temellerinin atıldığı söyleşide işbirliği yapılması 
kararlaştırıldı.

İzmir agora Rotaract, bursa Rotaract, Çalıkuşu 
Rotaract, Denizli Rotaract,Güzelyalı Rotaract, konak 
Rotaract ve kordon Rotaract kulüpleri birlikte “plastiği 
bırak, Doğayı yaşat” diyerek “Rotary” logolu cam 
mataralar hazırladılar ve bunları satışa sundular. Çevre 
kirliliğine karşı dikkat çekmek ve plastik kullanımını 
minimalize etmek amacıyla hazırlanan mataralardan 
elde edilen gelirler ise orman bağışı için kullanıldı.
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Güzelyalı Rotaract Kulübü 

Agora Rotaract Kulübü 

Güzelyalı Rotaract kulübü, 18.02.2021 tarihinde 
“Regl konuşalım” videosunu resmi kulüp ınstagram 
hesabında 23.02.2021 tarihinde ise Rotaract tv 
youTube hesabında yayınladı. “Regl konuşalım” 
projesi için kulüp üyeleri ve misafirlerle birlikte 
çekilen soru cevap videosunda toplumda regl 
hakkında yerleşmiş stigmaların önüne geçmek ve 
regl yoksulluğuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 
projenin ikinci ayağında ise bir jinekoloji uzmanı ve 
bir psikologla söyleşi gerçekleştirilecek olup ihtiyacı 
olan kadınlara ped yardımında bulunulacaktır. bu 
kapsamda Molped Türkiye Marka Geliştirme Direktörü 
bahar Mimaroğlu ile iletişime geçilmiş olup ortak 
toplantı gerçekleştirilmiştir.

agora Rotaract kulübü, Rotaract akademi iş birliği ile 
Leyla bilen eğitmenliğinde kozmoenerji eğitimi ile ruh, 
beden, zihin olarak bütünsel bir şifa tam bir denge 
sağladıkları biyoenerji üzerine uygulamalı eğitim 
gerçekleştirdiler.

REGL KONUŞALIM

ENERJİLERLE MUCİZEVİ DÖNÜŞÜM SIRLARI
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MARKALAR İÇİN YOUTUBE’DA BÜYÜME 
STRATEJİLRERİ

Agora Rotaract Kulübü 

Agora Rotaract Kulübü 

agora ve Çiğli Rotaract kulüpleri adana’daki köy 
okullarında atatürk köşesi oluşturmak adına atatürk 
kitapları ,Nutuk,atatürk hayatı ilke ve inklaplarını 
anlatan duvar posterleri ,atatürk marşları çocuk 
Cd’leri bağışladılar.

agora Rotaract ve Güzelyalı Rotaract kulüpleri 
superwomen ve sohbet-i pişe serilerini start-Up ve 
Girişimcilik Meslek Grubu iş birliğinde youTube strateji 
Danışmanı youtuber berna akın Eriş ile youTube’da 
nasıl farkedilirsiniz ? youTube’da markanız nasıl büyür? 
youTube’u etkin kullanmak ve marka bilinirliği üzerine 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Tegv’e bağışta 
bulunarak 1 öğrencinin 1 yıllık eğitim giderlerini 
karşıladılar.

ATATÜRK KÖŞESİ
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Agora Rotaract Kulübü 

Bornova Rotaract Kulübü 

agora ve Rotaract ve Rotary ailesi olarak kitap 
okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla kitap takası 
organizasyonu düzenliyoruz.kitap takasına katılmak 
için yapmanız gereken tek şey en sevdiğiniz yalnızca 
1 kitabı bir yabancıya göndermek , karşılığında da 
hiç tanımadığınız birinin en sevdiği kitabı alacaksınız. 
katılmak için : izmiragorarotaract@gmail.com 
adresine kitabın size gönderilmesini istediğiniz 
adres bilgilerinizi ve telefon numaranızı yazmanız 
yeterlidir. kitap göndereceğiniz kişinin adres bilgilerini 
iletmek için sizlerle iletişime geçeceğiz. kitap takası 
gerçekleştirildiğinde okunan tüm kitaplar Mayıs 
ayında toplanıp siirt’te yeni kurulan Mustafa kemal 
atatürk kütüphanesine bağışlanacaktır.

Rotaract akademi, bornova Rotaract, Ege Rotaract 
ve İzmir Rotaract kulüpleri olarak 27 şubat’ta kariyer 
zirvesi’ni zoom’dan 500 katılımcıyla kontenjan aşımı 
nedeniyle zoom’a giremeyen katılımcılarla youtube 
canlı yayın üzerinden gerçekleştirdiler. sabah 10’da 
başlayan etkinliğin birbirinden değerli 8 konuşmacıyla 
16.30’a kadar devam etti.

KİTAP TAKASI

KARİYER ZİRVESİ’21
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Agora Rotaract Kulübü 

Bornova Rotaract Kulübü 

agora, Ege, Güzelbahçe ,Göztepe,İzmir Ekonomi 
Rotaract kulüpleri hasta bebekler ada ve asrın Efe’nin 
hastalıkla savaşına destek olmak için 7. Grup kulüpleri 
olarak ,5 hafta boyunca her pazar , gönüllü spor 
hocalar eğitmenliğinde zUMba yOGa ve pİLaTEs 
dersleri düzenlediler. Derslere katılmak için katılımcılar 
ada veya asrın Efe bebeklerin hesaplarına bağışta 
bulunarak ilaç tedavilerine katkıda bulundular.

bornova ve İzmir Rotaract kulüpleri olarak bağışla 
yaşat Derneği ile ortak başladığımız kendimizden 
bir Hediye projemizin ilk basamağı için Vantrolog 
av. Ecem yüksel’in desteğiyle çocuklara organ 
bağışını anlatmak amacıyla bir kukla videosu 
hazırladık. Videomuzu sosyal medya hesaplarımızdan 
yayınlamanın yanı sıra logosuz halini okullar ve 
hastanelerle paylaşarak ulaştığı kitleyi genişletmeyi 
hedeflemektedir.

HASTA BEBEKLER İÇİN HAREKET ET!

KENDİMİZDEN BİR HEDİYE
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Çiğli Rotaract Kulübü 

Konak Rotaract Kulübü 

Çiğli Rotary kulübünün ev sahipliğinde yeni kurulan 
Çiğli İnteract kulübünün charter belgesini vermek ve 
tanışmak için bir coffee break etkinliği düzenlendi. 
Dönem hedeflerinden biri olan Çiğli İnteract 
kulübünün kurulmasına vesile olmanın haklı gururunu 
yaşamaktalar. Çiğli ailesi büyümeye ve üretmeye 
devam ediyor.

konak Rotaract kulübü olarak start Up ve Girişimcilik 
Meslek Grubu ile ortak 23 şubat salı günü Meslek 
sohbetleri etkinliği gerçekleştirildi. başarılı bir kadın 
girişimci olan zülal Çetinoğlu ile kilim ve Giyilebilir 
Moda’yı buluşturan markası “Nona” üzerine sohbet 
edilen bu etkinlikte kendisine Meslek Hizmetleri
Ödülü’nü takdim edildi. bir yandan avukatlık 
yaparken bir yandan da bu başarılı girişime imza 
atarak bizleri oldukça etkileyen zülal Çetinoğlu’na ve 
etkinliğe katılım gösteren herkese teşekkür ederiz.

AİLEMİZİN YENİ ÜYESİ ÇİĞLİ INTERACT!

MESLEK HİZMETLERİ ÖDÜLÜ
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Agora Rotaract Kulübü 

agora Rotaract kulübü çocuklara bilimi sevdirmek 
adına 1 yıl boyunca her ay doğuda köylerde yaşayan 
çocuklara bilim Çocuk dergilerini dağıtmaya devam 
ediyor Ocak ve şubat ayı bilim Çocuk dergilerini 
kahramanmaraş’ta yaşayan çocuklara teslim ettiler.
Çocuklarımız bilimle büyüsün , ülkemizi büyütsün!

BİR BİLİM BİR ÇOCUK BİR GELECEK



69

Bornova Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü 20 şubat’ta Test your 
knowledge uluslararası yarışmasını zoom ve kahoot 
üzerinden gerçekleştirdi. yarışmaya Rotaract Club of 
Les sablettes, Rotaract Club of Thessaloniki, Rotaract 
Club of Mülheim, Rotaract Club of N.M. College, Çiğli 
Rotaract kulübü ve Güzelyalı Rotaract kulübü katılım 
gösterdi.

15.02.2021 tarihinde İzmir Rotaract kulübü ve bir 
avusturya kulübü olan Rotary Club of pascoe Vale ile 
bayrak değişimi gerçekleştirildi.
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Konak Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü

Ölümsüz liderimiz Gazi Mustafa kemal atatürk’ün 
“kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. “ 
sözüyle başlatılan Uluslararası kitap köprüsü projesine 
Hindistan’dan young ındia Rotaract kulübü katılım 
gösterdi. kOnak Rotaractr kulubü kitaplarını yenice 
Cumhuriyet Ortaokulu’na gönderirken, young ındia 
Rotaract kulübü’de kitapları elden teslim ettiler. 
kulup, projeye destek olan herkese teşekkür etmekte.  
#kitapsızbüyüyençocuksusuzağacabenzer

Osmangazi Rotaract kulubü subjects for Everyone’ın 
şubat ayı seminerinde konuşmacı olarak kulüp üyesi  
Ege Ecem paralı’yı ağırladı. seminerde kodlamaya 
python ile basit bir giriş yapıldı.
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Bostanlı Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

03.02.2021 tarihinde bostanlı Rotaract kulübü, Rotaract 
Club of poitiers ile Twin Club antlaşması imzalandılar.

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü, 24.02.2021 tarihinde Les 
bergesDulac Rotaract kulübü ile çok keyifli bir toplantı 
gerçekleştirdi. bu toplantıda gelecek toplantı ve etkinlik 
için tarihler  kararlaştırıldı. 
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü 26.02.2021 tarihinde 
Casa El Fida Rotaract kulübü ile ilk ortak toplantısını 
gerçekleştirdi. bir sonraki toplantıyı ve birlikte 
gerçekleştirmeyi düşündükleri  etkinlikler için tarih 
belirlendi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü 17.02.2021 tarihinde 
soaring Monks Rotaract kulübü ile happy hour 
düzenledi ve Rotaract deneyimlerini paylaştı. İki kulüp 
içinde güzel geçen toplantıya katılanlar mutlu ayrıldı. 
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Bornova Rotaract Kulübü

Agora Rotaract Kulübü

bornova Rotaract kulübü kardeş kulübü Rotaract Club 
of Les sablettes ile ortak Every Drop Matters projesini 
Rotary’nin su, Hijyen ve sanitasyon ayı olarak bilinen 
Mart ayında sosyal medya üzerinden gerçekleştirdi. 
proje kapsamında dünyada su kullanımıyla ilgili 2 kulüp 
her gün ortak birer soruyu hikayelerinde paylaşarak bu 
konuda farkındalık uyandırdı.

agora Rotaract kulübü Rotaract babaylan bian 
ile gerçekleştirdiği ortak toplantıda kitap bağışı 
gerçekleştirme kararı aldılar. Eş zamanlı olarak Rotaract 
babaylan bian kulübü Filipinler’de , agora Rotaract 
kulübü ise Türkiye ‘de kitap bağışı yaptı.Türkiye’de 
siirt’te kurulan Mustafa kemal atatürk kütüphanesi’ ne 
150 kitap bağışında bulunuldu.



74

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract kulübü 6 hafta sürerek her 
hafta farklı Rotaract kulüpleri ile yeni lezzetler yapıp 
aynı zamanda da kıyasıya yarışılacağı projenin ilk 
yarışmasını Les berges Dulac Rotaract kulübü ile 
gerçekleştirdi. Misafir üye Egemen şef menemen ile 
yarışmaya katıldı. yapılan oylamada kazanan kulüp 
Les berges Dulac Rotaract oldu.
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OCAKBAŞI
&

HAPPY HOUR
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Çekirge Rotaract Kulübü

Among Us Happy Hour-1

Çekirge Rotaract Kulübü

Among Us Happy Hour-2
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Çekirge Rotaract Kulübü

Among Us Happy Hour-3

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotary ile Ocakbaşı
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20.02.2021 tarihinde RotaGurme 
Hobi Grubu ve Çekirge Rotaract 
kulübü iş birliğinde sufle yapımı 
etkinliği gerçekleştirildi.

20.02.2021 tarihinde Ege Rotaract 
kulübü, Tophane Rotaract kulübü ve 

RotaMüzik Hobi Grubu iş birliğinde 
‘RotaDoc’ etkinliği gerçekleştirildi.
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08.03.2021 tarihinde balçova, 
Çekirge ve İzmir Rotaract kulübü 
Rotaart Hobi Grubu ortaklığında 
‘Hayatı Değiştiren kadınlar’ temalı 
online fotoğraf sergisi gerçekleştirdi.

09.03.2021 tarihinde balçova, 
Çekirge ve İzmir Rotaract kulübü 

Rotaart Hobi Grubu iş birliğinde 
‘arkas sanat Online sergi Gezisi’ 

gerçekleştirdi
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10.03.2021 tarihinde Göztepe 
Rotaract kulübü Rotaart Hobi 
Grubu iş birliğinde ‘pandemi sonrası 
Çağdaş sanat’ temalı bir söyleşi 
gerçekleştirdi.
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İdil Ece şener
Rotavizyon Takımı

BASKI MÜZESİ
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 bugünkü adı bayraktar köyü , eski adıyla baksı köyünde inşa 
edilmiş bu sıradışı müze çağdaş sanat ve geleneksel el sanatlarını 
beraber sergilemektedir. İçinde çeşitli fonksiyonları (sergi salonları, 
depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi) 
barındıran müze 40 dönümlük araziye yayılmıştır. bu müzeyi açma 
fikri bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen prof. Dr. Hüsamettin 
koçan’ın bireysel düşü olarak ve doğduğu topraklara yaşam 
birikimini taşıma çabası nedeniyle 2000 yılında ortaya çıkmıştır.2005 
yılında baksı kültür sanat Vakfı kurulmuş ve müze birçok gönüllünün 
desteği ile toplumsal bir projeye dönüşmüştür. 
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 baksı Müzesi, bayburt’un bayraktar köyünde kaybolan 
geleneklerin, unutulan değerlerin neden olduğu sorunlara ve 
sonuçlara bir çözüm arayışı niteliğindedir. Geleneksel kültürü 
koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yapan, 
bu zeminden hareketle özellikle kadın istihdamı projelerini 
uygulamaya koyan bir müzedir. baksı Müzesi, kendisini sadece 
seyirlik bir müze olarak sınırlamayan, o bölgede yaşayan insanlara 
imkânlar sağlayan, eğitim veren, o topraklarda yaşamayı bir sevinç 
haline getirmek isteyen bir müzedir. baksı Müzesi, diğer müzelerden 
farklı olarak gelenekselle sadece bir yöne ve döneme ait olmadan 
gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan, bünyesinde 
kurduğu üretim birimleriyle, ekonomik hedefler oluşturan özel bir 
kimliğe sahiptir. 
 Müzenin açılışı 2010 Haziran’ında İstanbul Modern’de 
yapıldı. Resmi açılışı ise Temmuz ayında yapıldı. Müzenin sergi 
salonu olan Depo Müze 2012 yılında tamamlanarak ziyarete açıldı. 
Doğaya uyumlu mimari yapısı ve misyonu nedeniyle baksı Müzesi 
2014 avrupa konseyi Müze Ödülünü kazandı. baksı Müzesi ana 
sergi salonu, depo müze, kütüphane-konferans salonu, atölyeler 
olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor.
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 Ana Sergi Salonu,1500 metrekarelik bir alanda güncel 
çağdaş sanat örneklerinin sergilendiği salondur. Nuri bilge 
Ceylan, aşina şakir Gökçedağ eserlerini müzede sergileyen 
sanatçılardandır.
 Depo Sergi Salonu, Müzenin sahip olduğu koleksiyonların 
sergilendiği 1000 metrekarelik bir bölümdür. burada; halk resmi 
koleksiyonu, cam altı ve işleme koleksiyonları, yazı resimler, şifa 
tasları, alemler, taş baskılar, çömlek, seramikler ve ehramlar 
sergilenmektedir.

 Atölyeler, baksı Müzesi, seyirlik bir müze kalıplarının dışına 
çıkarak, bölge halkıyla sürekli bir etkileşim halindedir. yöredeki 
geleneksel sanatı yaşatmak, unutulan ve unutulmaya yüz tutmuş 
el işi, dokuma gibi sanatları yeni nesile aktarma faaliyetleri 
sürdürülmektedir. bu çalışmaların tamamı da atölyeler kısmında 
yapılmaktadır.
 
 baksı Müzesi, bulunduğu köy ile iç içe ayrışmadan varlığını 
sürdüren hem çağdaş hem de yerel sanatı sergilemeyi amaçlayan 
bir köy müzesi olarak nitelenebilmektedir. ancak, sergilediği 
tutumla köy müzelerine bakışın yeniden değerlendirilmesine ve 
farklı bakış açıları ile kurulmalarına öncülük etmesi sebebiyle 
önemlidir.
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ROTARACT
AKADEMİ
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DEĞER KATMAK EĞİTİMİ

Kordon Rotaract Kulübü

Hepimizin bildiği avucunuzdaki kelebek, şu Hortumlu 
Dünyada Fil yalnız bir Hayvandır ve daha birçok kitaba 
imza atmış olan yazar ahmet şerif İzgören, kordon Rotaract 
kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Değer katmak 
konulu eğitimde  Türkiye’den ve Dünya’dan örnekler ile 
küçük bir dokunuşun etkilerinin nasıl büyük olabileceğine 
dikkat çekecek. Herhangi bir gün yanımızdan geçmiş 
olabilecek insanların gerçekleştirdikleri ya da söyledikleriyle 
hayatlarımızda açtığı pencerelerden bizimle birlikte bakarken, 
kendimize başka bir gözle bakmamızı sağlamayı hedefliyor. 
kurumların ve insanların hedeflerinde emin adımlarla 
gitmelerinde potansiyelimizi performansa dönüştürmenin 
önemini vurgulayacak.

‘Hiç kimse sizi izniniz olmadan size kendinizi kötü hissettiremez.’

şu Hortumlu Dünyada Fil yalnız bir Hayvandır, ahmet şerif 
İzgören

1 Nisan
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İŞ DÜNYASINDA BAŞARILI OLMAK EĞİTİMİ

Tophane Rotaract Kulübü

Eğitimimiz de, iş dünyasında başarılı olmak için neler 
yapmalıyız? başarıya ulaştıran temel faktörler nelerdir? 
başarılı bir kariyer için nasıl bir yol izlenilmelidir? İş dünyasında 
koçluğun önemi ve kariyer planlamasının yeri hakkında bilgi 
edineceğiz.

6 Nisan
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Çekirge Rotaract Kulübü

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

Gün geçtikçe robotik ve kodlama kelimelerini daha çok 
duyar olduk. Özellikle okullarda kodlama ve robotik atölyeleri 
kurulmaya ve bu konularda eğitimler verilmeye başlandı.
Elektronik cihazlar, makineler, robotlar ve benzeri araçlar 
hayatımızın her alanında kullanılmakta ve giderek daha fazla 
yaygınlaşmaktadır. bu mekanizmalar birçok fiziksel parçadan 
oluşup bu parçaların tasarımından tutun da, mekanizmanın 
programlanarak nasıl çalışacağına kadarki tüm işlemler 
robotik dalına girmektedir. bu eğitimimizde Robotik‘in ne 
olduğuna, neleri kapsadığına ve kodlamaya değineceğiz.

15 Nisan
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FOREx TEKNİK ANALİZİ VE YATIRIM EĞİTİMİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Teknik analizde kullanılan teorilerden ve günümüze 
yansımaları olan analiz tekniklerinden ve yatırımlarından 
bahsedeceğimiz katileti bir eğitim serisi bizleri beklemektedir. 
7-14-21 Nisan uzun soluklu Forex Teknik analizi ve yatırım 
Eğitimimize herkesi bekleriz 

7-14-21 Nisan
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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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