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N Değerli Rotaractör Dostlarım,  
Rotavizyon Şubat sayısı ile karşınızdayız. aramıza yeni katılan 

Gökdere Rotaract Kulübüne hoşgeldin diyoruz. yarıyıl 
Değerlendirme Zirversinin arkasından sizlere farklı konulardan 

içerikler sunuyoruz.  
 

Şubat ayı için “Benim Kadrajım” temamız ‘Kitap’ 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 Kulüblerden Haberler, Rotaworld, 

Ocakbaşı & Happy Hour ve Hobi Gruplarından haberleri 
derledik. Kültür Sanat Bülteni ile birlikte “Kültür 101” köşemiz 

dergimizi zenginleştirmeye devam ediyor. Harry Potter Maratonu 
ardından Harry Potter hakkında bilenmeyenlerini derledik. Şubat 

ayında gerçekleştirilecek eğitimlere akademi bölümünden 
ulaşabilirsiniz.  

 
Rotavizyon’un hazırlanmasında çok büyük katkıları olan 

takımıma tekrar teşekkür ediyorum.
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Gökdere

Kulübü
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 Yarıyıl Değerlendirme Zirvesi bölgeden ve kulüplerden 
84 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saatinde başlayıp saatinde 

tamamlanan program şaşırttı.
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Çiğdem Erdoğan
İnşaat ve yapı Meslek Grubu

YApI / YORuM
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 Hiç düşündünüz mü hayatımızın büyük çoğunluğunu 
geçirdiğimiz evlerimiz tamamen hareketli olsaydı hayatımız nasıl 
olurdu? aslında hali hazırda hareketli evler var ve her gün yüzlerce 
insan beton strüktürlerindeki hayatlarından ayrılıp mobil mekanlarda 
yaşamaya başlıyor. Peki bu hareketli yaşam nasıl başladı? İlk 
olarak karavanlar 19. yüzyıl sonlarında sirk çalışanların konaklaması 
için tasarlandılar, daha sonra avrupa’da yaşayan romanlar 
tarafından kullanıldı. Otomobil sektöründeki gelişmeler sonrasında 
ise ‘motokaravan’ adını aldı. Karavanların, motokaravan ve 
çekmekaravan olarak iki çeşidi vardır ve ikisi de kullanım özelliklerine 
göre avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Çekmekaravan, uzun 
konaklamalarda tercih edilir. Bir çekici aracın arkasına bağlanarak 
çekilen römork şeklindeki karavanlardır. Türkiye’de çekme karavanlar 
750 kg’dan hafif ve 750 kg’dan ağır olarak iki sınıfa ayrılır. 1. grup 
karavanlar ruhsatsız, 2. grup karavanlar ruhsat ile karayollarında 
kullanılabilir.
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 Motokaravan, kendi kendine hareket edebilir, iç düzeni 
kamp yapmaya elverişli olarak tasarlanır, kendinden motorludur, tek 
parça halinde olup kapalı kasa panelvanların içine, kamyonetlerin 
arkasına, özel yapılan kasa içine ya da otobüs kasalarının içine 
tasarlanabilir. 

 Karavanlar bizim mini evlerimiz olduğu için ihtiyaçlarımız da 
benzerdir. İlk olarak elektrik ve su evlerimizde olduğu gibi kısa ya da 
uzun süreli yaşayacağımız karavanlarımızda da çok önemlidir. Bu 
sebeple karavan kamplarına vardığımızda su deposu doldurulmalı 
ve akü mutlaka kontrol edilmelidir.

 Bir diğer önemli nokta banyo ve tuvalet ihtiyacımızdır. Genel 
olarak 10 ile 30 litre arası su tankları olabiliyor bunun anlamı 1 günde 
rahatlıkla duş alıp bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz. Tuvaletler için ise ayrı 
bir pis su tankı bulunuyor ve atıklar özel bir sistemle dışarı fışkırtılıyor. 
Karavanda yaşam ölçülerine gelirsek, normal hayatlarımızda 
kullandığımız ölçülerden biraz farklılık gösteriyor. Örneğin uluslararası 
standartlarda bir ev kapısının eni 90 cm iken metrekare kazanmak 
amacıyla bir karavanın kapısının eni 60 cm’ye kadar inebiliyor. 
Bu ölçülere dikkat edilerek tasarlandığında büyük ölçüde yerden 
tasarruf edebiliyoruz. Bir diğer konu ise karavanlarda çoğunlukla çok 
fonksiyonlu sistemlerin yer alması. Örneğin, gündüz yemek masası 
olan hareketli sistem gece yatağınızın bazası olabiliyor. 
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 Kullanıcıların isteklerine göre değişen karavanlar pandemi 
süreciyle birlikte hızla tercih edilen hareketli evler halini almaya 
başladı. ayrıca Minimalizm gibi akımlarla birlikte minimum ölçülerde 
ihtiyaçlar doğrultusunda karavanlar önceki zamanlara göre 
daha çok önem arz etmeye başladı. Kullanıcılara özel karavanlar 
tasarlanabiliyor. 

 Karavanla seyahat etmek için ise karavan kiralayabilir, rotanızı 
oluşturabilir güvenliğinizi riske atmadan uygun karayolları kurallarına 
uyarak karavan kültürünü keyifle yaşayabilirsiniz. 

 Bonus: Seyahatiniz boyunca karavancı selamını vermeyi de 
unutmayın, iyi yolculuklar...
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Esra Özcan
Karşıyaka Rotaract Kulübü

TEKNOLOjİNİN YENİ BAŞKENTİ: NEOM



12

TE
KN

O
LO

jİ
N

İN
 Y

EN
İ B

A
ŞK

EN
Tİ:

N
EO

M

      Suudi arabistan’a bir şehir kuruluyor. Robotların insanlardan daha 
fazla olacağı insanlığın yarınını şekillendirecek olan bir şehir. İnsanlık 
tarihinin şimdiye kadarki en büyük yatırımlarından birisi olan Neom’un 
maliyeti 500 milyar dolar. 

    Suudi arabistan’ın kuzeybatısında akabe Körfezinin ve Kızıldeniz’in 
kıyılarında 468km uzanacak olan 6500 kilometrekarelik bir alanda 
2500m yüksekliğinde dağ silsilesinin yer aldığı yeni bir bölge olarak 
tasarlanıyor. Neredeyse küçük çaplı bir ülke genişliğinde.

    Projenin finansmanının başkanlığını Veliaht Prens Selman’ın yaptığı 
Suudi Kamu yatırım fonu (Pıf) üstlenecek. En büyük ortakları ise 
amerika, İsrail, Suudi arabistan ve Rusya gibi birkaç ülke.

    Sağlıklı büyüme için özel olarak hazırlanmış kendine özgü yasaları, 
vergi sistemi ve mevzuatı olacak. Kısacası bağımsız bir ekonomik bölge 
olarak işleyecek

    Petrol, doğal gaz ve kömür yerine güneş ve rüzgar enerjisi 
kullanılacak. Bu nedenle hava kirliliği sıfıra yakın olacak.
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    Robotların insan nüfusundan fazla olacağı bu şehirde çalışanların 
da çoğunu robotlar oluşturuyor. Bu robotlar yapay zeka ile 
donatılmış sizinle iletişime geçebilen aynı zamanda karşılıklı sohbet 
edebileceğiniz hatta duygularınızı da anlayabilen robotlar.

     Taksilerin bile uçan arabalar olduğu bu yerde toplu taşıma 
araçları yok bilindik evler bilindik mimarilerin hiç birisi yok, hiçbir 
dini yapılanmanın olmadığı bugüne kadar yapılmış hiçbir fikrin 
kabul görmeyeceği sadece yeninin ve farklı olanın yapılacağı bir 
şehir. Burası bir çöl olsa da yapay bulutlar ile kendine has bir iklim 
oluşturulacak. Her gece yapay bir ayın gökyüzünü aydınlatacağı 
Neom’da robot dinozorlarında bulunduğu bir çeşit jurassic park 
adası da bulunacak.
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     Dünya klasmanında yer alacak 
okullarında hologram öğretmenler 
ders verecek ve orada doğup 
yetişen neslin hem beslenmesi 
hem de genetik yapısı adım adım 
değişeceği için dünyanın geri 
kalanından daha sağlıklı ve uzun 
ömürlü olacaklar. Bugün kullanılan 
ilaçların hiçbiri orada olmayacak, 
İlaç kişinin bedensel fonksiyonlarına 
göre şekillendirildiğinde yan 
etkilerinden kurtulmuş en verimli 
sonucu almış oluruz. Bu nedenle 
kişiye özel ve kimyasal içermeyen 
ilaçlar üretilecek. 

    Her alanda en başarılı isimlerin buraya yerleştirilmesi planlanıyor 
yani teklifle. Diğer bir vatandaşlık türü de sizin başvurunuza bağlı 
olarak şekillenecek. Bilimsel ya da kültürel bir projeniz var ise bunu 
Neom’a sunabiliyorsunuz; Neom bu projeyi değerlendirmeye alır 
ve gerek görürse size vatandaşlık teklifi sunabilir. Tabi ki önemli olan 
bu projenin hiç yapılmamış ve geleneksel olan her şeyden bağımsız 
olmalıdır.
 
Çok uzun bir zaman sonra değil 2030 yılında yavaş yavaş dünyaya 
kapılarını açmaya başlayacak...
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Ceylin Karakum
Konak Rotaract Kulübü

pLASTİĞE HAYIR, 
GERİ DÖNÜŞÜME EVET
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 Dünyamızı tehdit eden ve son yıllarda oldukça gündemimizde 
olan çevre kirliliğinin en büyük sebeplerinden biri de plastik atıklardır. 
Türkiye’den akdeniz’e günde 144 ton atık bırakılıyor. İspanya günde 
126 ton, İtalya 90 ton, Mısır 77 ton, fransa 66 ton atıkla denizi kirletiyor 
ve akdeniz’i kirleten atıkların yüzde 95’i ise plastik atıklardan oluşuyor. 
Denizdeki bu plastik atıklar Doğaya attığımız atıkların çözünmesi ve 
toprağa, havaya, suya karışarak etkisiz hale gelmesi bazen yüzyıllar 
sürüyor. aslında etkisiz hale gelmesi demek son derece yanlış çünkü 
bu zor çözünen atık maddeler, doğaya karışırken kimyasal ve zararlı 
maddelerini de yayıyor. Düşünmeden denize veya sokağa atılan 
çöplerin çevreye ve doğal yaşama, ne derece zarar verdiğinin 
farkında mıyız? Peki bir pet şişenin doğada yok olmasının 400 yıl 
sürdüğünü biliyor muydunuz? Denizde ise bu süre 300 ile 500 yıl 
arasında değişiyor. Deniz canlıları da bu plastik atıklardan dolayı 
sindirim sorunları ve zehirlenme gibi problemlerle karşı karşıya 
bırakılıyor. Herhangi bir plastik malzemenin doğada yok oluş süresi 
tam 1000 yılı buluyor. Bu durumun verdiği zarar dünyanın ekolojik 
dengesinde çok büyük tahribata sebep oluyor ve tüm canlıların 
yaşamını tehlikeye atıyor. Doğaya saygılı olmak, insanlığa da büyük 
katkı sağlayacağı için atık yönetimi konusunda bilinçli olmak, geri 
dönüşüme katkı sağlamak, plastik gibi zararlı materyallerin kullanımını 
en aza indirmek gerekiyor. 
 Sonuç olarak doğamızı ve dünyamızı kurtarmak için hepimize 
görev düşüyor. Bizler de Konak Rotaract Kulübü olarak “Plastiğe 
Hayır, Geri Dönüşüme Evet” temasıyla çıktığımız bu yolda plastik 
kullanımını azaltmak ve farkındalık yaratmak amacıyla doğaya 
dost “Rotaract” ve “Rotary” logolu cam mataraların kullanılmasını 
istiyoruz.pL
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Melih Toka
Çekirge Rotaract Kulübü

fORMuLA 1
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 formula 1 İstanbul’a geldi. ama nasıl geldi? Gelin hep 
birlikte formula 1 dünyasına giriş yapalım. Merak etmeyin sizleri 
çok sıkmamak için aşırı teknik detaylara girmeden ilerleyeceğim. 
Öncelikle formula 1 tarihinden bahsetmek ve neden bu kadar 
önemli olduğuna değinmek gerekir diye düşünüyorum.

 formula 1, otomobil dünyasının tek kişilik açık tekerlekli 
otomobillerle, en yüksek düzeyde yapılan Grand Prix yarışlarıdır. 
Temeli 1920-1930larda yapılan avrupa Grand Prix motor yarışlarına 
dayanır. formula ise tüm katılımcıların uymak zorunda oldukları 
kurallar bütünüdür. ıı. Dünya savaşı sonrası 1946 yılında anlaşılan 
kuralların ismine ise formula 1 adı verilmiştir. Motor sporlarının 
zirvesi olarak kabul edilen ve dünyada en fazla izleyici toplayan 
formula 1 Dünya Şampiyonası’nın ilk yarışı 1950 yılının Mayıs ayında 
İngiltere’nin Silverstone pistinde yapılmış ve geçirdiğimiz 2020 
yılında 70.yılını kutlamıştır.

Peki ‘Bundan banane kardeşim’ 
dediğinizi duyar gibiyim. ancak 
formula 1 fanı olarak ‘En pahalı, 
en yüksek teknoloji içeren, 
önümüzdeki senelerde otomotiv 
dünyasının geleceği yeri gösteren 
bir spor. ’ olarak tanımlarsam bu 
sporu herhalde yanılmış sayılmam. 
Takımların sezon öncesi ve sezon 
içerisinde harcadığı paralar 
gerçekten dudak uçuklatan 
cinsten. fıa önümüzdeki yıl bütçe 
sınırlandırması uygulayarak ve 
takımların bütçelerini eşitleyecek 
ve rekabeti biraz daha kızıştıracak. 
Milyon €’ların harcandığı bu sporda 
ne kadar bütçe o kadar rekabetçi 
bir arabaya sahipsiniz demektir.  
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 2005 ülkemizdeki formula 1 ilk olarak İstanbul Park Grand 
Prix’si 21 ağustos 2005 tarihinde yapıldı ve Mclaren Mercedes’in 
fin pilotu Kimi Raikkonen bu yarışı kazandı. İkinciliği Renault’un 
dünya şampiyonu İspanyol pilotu fernando alonso kazanırken, 
üçüncülüğü de yine Mclaren takımından Kolombiyalı Juan Pablo 
Montoya elde etti.

 2006 yılındaki yarışı ferrari’den felipe Massa kazandı. 
Renault pilotu fernando alonso ikinci, ferrari pilotu Michael 
Schumacher üçüncü oldu.
 2007 yılındaki yarışı da yine ferrari’den felipe Massa 
kazandı. ferrari pilotu Kimi Raikkonen ikinci, Mclaren pilotu 
fernando alonso ise üçüncü oldu.
 2008 yılındaki yarışı felipe Massa kazanarak, üst üste üçüncü 
kez birinci oldu. lewis Hamilton 2. ve Kimi Raikkonen ise 3. olarak 
yarışı tamamladılar.
 2009 Türkiye Grand Prix’sini Brawn GP takımından Jenson 
Button kazandı. 2. Mark Webber, Red Bull olurken 3. ise Sebastian 
Vettel, Red Bull Racing oldu.
 2010 yılında lewis Hamilton 1., Jenson Button 2., Mark 
Webber 3. oldu.
 2011 yılında ise 1. Sebastian Vettel, Red Bull Racing, 2. Mark 
Webber, Red Bull Racing, 3. fernando alonso, ferrari

 İstanbul Park, 2012 Grand Prix takviminden çıkarılmıştır.
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 15 Kasım 2020, yenilenen pistteki ilk yarış. Bu noktaya 
gelmeden önce pistin 2012 yılında takvimden çıkarılmasının nedeni 
olarak, 2005 yılında bu ücret 13 milyon dolardan 7 senelik anlaşma 
üzerinden gelmiş olup daha sonra bu ücretin 30 milyon dolara 
çıkarılmasıdır. yani organizasyonun ülkemiz tarafından finanse 
edilememesidir. 2012 yılından sonra ise pistin yönetimini devralan 
ıntercity’nin de başında bulunduğu Vural ak’ın ciddi çabaları 
sonucu sonunda, 13/14/15 Kasım 2020 tarihlerinde formula 1, 
ıntercity ıstanbul Park takvime dahil edildi. Bu süreçte pandemi 
sebebiyle takvimden çıkarılan ve fıa’nın da boş kalan yarışları 
doldurmak istemesinin de çok büyük payı var belki. ancak 2021 
takvimi için fıa ile görüşmelerini sürdüren Vural ak krizi fırsata 
çevirmişti. anlaşılan bir elini taşın altına, diğer elini de cebine 
sokmuştu. Ve başarmıştı.
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 Dünyada 2.5 milyar kişinin izlediği spor 8 yıl aranın ardından 
tekrar ülkemize dönmüştü. Daha güzel bir haber olamazdı 2020’de 
bizim için. Dünya gözüyle şahane f1 araçlarını görebilme şansımız 
vardı ve bizlerde bilet alabilen şanslı kişilerdendik. 1 günde 80.000 
bilet soldout oldu. Daha sonraları covid-19 tedbirleri gerekçesiyle 
bu biletler iade olacaktı orası da ayrı bir hüsran konusu. 

 

 15 gün boyunca 2.5 milyar insana kendi ülkemizi, kendi 
şehrimizi tanıtmamız için çok büyük bir avantajdı bu. Ve bu fırsatı 
gerek öncesinde yapılan reklam çekimleri, gerekse pistimizin 
yenilenen asfaltının yağışlı havanın da etkisiyle daha da 
kaygan hale gelerek pilotlar açısından zorlayıcı ancak izleyiciler 
açısından eğlenceli olması ile, bu tanıtım fırsatını fazlasıyla iyi 
değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Sadece tanıtım olarak değil 
ekonomik açıdan da getirisi epey fazla olan bu organizasyonun 
2020 yılında ülke ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 100 milyon 
dolar civarındadır. 
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 Bizde 4 arkadaş elimizi hem taşın 
altına hem de cebimize sokarak 14 
Kasım cumartesi günü 3. antrenman 
ve sıralama turlarını izleyebilmek için 
ıntercity İstanbul Park yolunu tuttuk. 
ancak pisti görebilecek tepelere ulaşım 
tamamen kapatılmıştı ve 3 saat süren 
bu araştırmanın ardından sadece 
Okan Üniversitesinin önünden pisti 
görebileceğimizi öğrendik ve sonunda 
uzaktan da olsa sıralama turlarını 
izleyebildik. Dileriz ki 2021 yılında ülkemiz 
formula 1 takvimine tekrar dahil olur 
ve o eşsiz f1 deneyimini canlı canlı 
deneyimleme fırsatımız olur. 

 Siz ne dersiniz? Sizce tekrar ülkemize Dünyanın en pahalı ve en 
teknolojik organizayonu gelir mi? yorum sizin :)
 
 Unutmadan 2020 İstanbul Grand Prix’i sonucunu da belirtelim. 
lewis Hamilton 1.,Sergio Perez 2.,Sebastian Vettel 3. oldu.

  ıntercity ıstanbul Park’ta görüşmek üzere.
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Seval Ece Tuğrul
Denizli Rotaract Kulübü

DENİZLİ TEKSTİL BAŞKENTİ 
‘BABADAĞ’ ZİYARETİ
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 Denizli dediğimiz zaman akla 
ilk Pamukkale gelmektedir. ancak 
Denizli’ye geldiğiniz zaman gitmeden 
uğramanız gereken yerlerden biri ise  
‘’Babadağ’’’dır.

 Öncelikle Babadağ’ın ilginç tarihinden size bahsetmek 
isterim.1386 yılında, Oğuz Türklerinden bir yörük aşireti, Babadağ’a 3 
km uzaklıktaki Oğuzlar köyüne yerleşirler. Daha sonra 4 km uzaklıktaki 
yeniköy’e ve oradan da günümüzdeki konuma yerleşmişlerdir. 
yerleşimin ilk adı “Beşikkaya” dır. Daha sonra “Sarayköy’de oturan 
Kadının oturduğu yer anlamında” Kadıköy (Kadıkeriyesi) adını 
almıştır. Bölgeye demiryolu gelmesiyle Sarayköy ilçe, Kadıköy nahiye 
olur. İlçe 1’nci Dünya Savaşı sonrası ve Kurtuluş savaşı öncesinde 
işgale uğramamıştır. Sivas kongresine üye göndermiş, Kurtuluş 
savaşı sırasında da milis kuvvetlerine asker göndermiş, malzeme 
yardımında bulunmuştur. 1935 yılında ise bölge İstanbul-Kadıköy 
ile karıştırıldığından, ilçenin ismi, eteklerinde kurulduğu “Babadağ” 
ın ismini almıştır. Babadağ ilçesinin tarihi geçmişini bitirmeden 
önce bu bölge ile ilgili anlatılan bir rivayet var, ondan söz etmek 
istiyorum. “Selçuk Beylerinden birinin 3 oğlu vardır. Bunlar babalarıyla 
anlaşamazlar ve yurtlarını terk ederler. Bir tanesi: ahıllı, diğeri Oğuzlar 
köyüne ve üçüncü genç ise Babadağ yöresine yerleşir. Babadağ’a 
yerleşen genç, çobandır ve şanslıdır. Çünkü, yörede 105 tane su 
kaynağı vardır. Çevrenin doğal örtüsü hayvancılık için oldukça 
elverişlidir. Bu gencin sürüsünün hayvanlarının çalılara takılan 
yünlerini eğirerek: heybe, halı ve kilim dokunmaya başlanır. Bu 
ürünler: solmayan ve bozulmayan kök boyalarla boyanır. yöredeki 
tekstil sektörü bu şekilde gelişir .O günlerde yöreye yerleşen ve 
adı bilinmeyen bu çobanın ürettikleriyle başlayan tekstil gelişerek 
günümüze kadar gelmiştir.
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 Öncelikle Babadağ’a girildiği anda kendini gösteren rengarenk 
evleri göreceksiniz. Özellikle Cumhuriyet mahallesine doğru gittiğiniz 
zaman yörenin kendine özgü mimarisiyle dikkat çeken Babadağ evleri 
daha yoğundur. Evlerin yapım tarihleri 18 ile 20. yüzyıllar arasında 
tarihlenmektedir. Eğer mimariye ilgiliyseniz Babadağ evlerini mutlaka 
görmenizi tavsiye ederim.

 İlk durağımız Çarşı Meydanı’nda Dağ Restoran da kahvaltı 
yapmak oldu. Muhteşem dağ manzaralı restoranda keyifle 
çaylarımızı yudumladık. Enfes köy kahvaltısı ve güler yüzleri ile biz 
ağırlayan Dağ Restoran’ına teşekkür ederiz. Kahvaltı sonrası yürüyüş 
yapmaya başladık. Babadağ sokaklarında yürürken geleneksel 
nostaljik eski el tezgahlarını gezdiğimizde burada hala tezgahlarda 
elle dokuma yapıldığını gördük. Bu tezgahlarda üretilerek satılan 
Babadağ dokumaları ve naturel el dokumaları, bez, pike, havlu ve 
çarşaf satın alabilirsiniz. Eğer Babadağ’a gidemezseniz de bugün 
Denizli merkezde Bayramyeri bölgesinde Babadağlılar İş Merkezi 
denen büyük bir iş hanı var. Burada da her türlü dokumayı bulmanız 
mümkün. Günümüzde Denizli’nin Babadağ ilçesinden ‘’Tekstilin 
Başkenti’’ diye söz edilmektedir. Dokuma tezgahlarında sohbet 
ederken Türkiye’de ilk motorlu ahşap dokuma tezgahı burada 
yapılmış ve kullanılmaya başlamış olduğunu öğrendik.
 Babadağ’da dağın eteklerinde yaz kış kar bulunmaktadır. 
Bizim ziyaret ettiğimiz tarihlerde de yörede kar yağışı vardı. Bu 
nedenle özellikle ocak ayında gelirseniz sıkı giyinmenizi tavsiye 
ederim. 
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   Babadağ’da her yıl 2 gün boyunca süren keşkek 
festivali düzenlendiğini öğrendik. ancak festival bahar aylarında 
düzenlenmekteymiş. Keşkek festivali hakkında bilgi edinmek için 
esnaf ile sohbet ederek sizler için biraz araştırma yaptım. festival 
yeri belirlenen yerde  ustalarımızca sabahtan keşkek yapımına 
başlanmakta ve bu keşkekler halka ücretsiz dağıtılmaktadır. 
Keşkek festivali Babadağ kültürünün tanınması ve  bölge turizminin 
canlanmasını sağlamaktadır. yöremizin kültürünü yansıtan  
‘’Geleneksel Tören Keşkek  ‘’  2011 yılında UNESCO İnsanlığın Somut 
Olmayan Kültürel Mirası Temsilî listesi’ne eklenmiştir. Bu bölge halkına 
ve biz Denizlilere büyük gurur vermiştir.
 

 Günün sonuna doğru akşam yemeği için alkanlar ızgara 
salona doğru yürümeye başladık. yöresel yemeklerden olan 
et kapamasını tercih ettik. Bu yöreye yolunuz düşer ve yerel  
lezzetlerden tatmak isterseniz, “Et kapaması, et çevirmesi ve keşkek 
”  yemenizi tavsiye ederim. Denizli’nin kiremit çatılı, rengarenk tarihi 
evleri ve dokumacılığı ile ünlü şirin mi şirin ilçesi olan Babadağ 
ziyaretimizin sonuna geldik. Bizlere yardımcı olan tüm bölge halkına 
teşekkür ederiz.
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İzmir Rotaract Kulübü
Tophane 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?

VEDA GİRGİN EROĞLu KİMDİR?

 İlk , orta, lise  ve üniversite 
eğitimini Bursa da tamamladı.
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.f. nin Ekonometri  
bölümünü bitirdiği yıl amerika Birleşik 
Devletleri New Jersey eyaletine İngilizce 
dil eğitimi için giden Eroğlu 1,5 yıllık 
amerika serüveni sonunda profesyonel 
iş yaşamına 1991 yılında Sönmez 
Holding te başladı.
 17 yıllık özel sektör deneyiminde 
2 ayrı firma da üst düzey yöneticilik 
yaptı.
2008 yılında kendine ait V.G.E. Tekstil 
firmasını kurarak avrupa’ya lisanslı 
Disney üretimi yapmaya başladı. Tüm 
avrupa ülkelerine Disney ürünlerini 
üretme lisans hakkına sahip olan V.G.E. 
Tekstil ile ihracat yapmaktadır.
 Busiad, Balkantürksiad, Tophane 
Rotary Kulübü, Buikad üyesidir.

İzmir Rotaract ve Tophane Rotaract Kulüpleri olarak olarak bu ay bir 
iş insanı, yönetici veya girişimciyi bu noktaya getiren “öz” ile sizleri 

tanıştıracağımız iş insanı Veda Girgin Eroğlu’dur.
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İzmir Rac: Bize biraz günlük rutininizden bahseder misiniz? Gece insanı 
mısınız ? Gündüz insanı mısınız?  Kaçta kalkarsınız? Kahvaltıda ne 
yersiniz? Gibi..

Veda Girgin Eroğlu: Şu son dönemde, pandemi dönemlerinde ben 
erken kalkıyorum arkadaşlar. yapı gereği en geç kalkış saatim sabahın 
yedisi. Hele bu kış günlerinde hava biliyorsunuz 8.30da aydınlanıyor 
yani gece yatıyorum gece kalkıyorum gibi oluyor. Sabah muhakkak 
8.30-9da evden çıkıyorum. Bu benim yıllardır böyle, daha önceki 
profesyonel hayattayken  yani iş hayatındayken sabah yedide 
çıkardım. anca sekizde fabrikada olup ortama ve güne hazırlanırdım. 
Şimdi bu dönemde biraz gecikme oldu. Neden, Türkiye ve avrupa’nın 
saat farkından dolayı. Çünkü akşamları çok geç çıkıyorum ofisten. 
Ne yazık ki avrupa’da benim irtibatta olduğum  insanlar işlerini 
tamamlayıp bizimle iletişime geçiyorlar. 16.00’dan sonra müthiş bir 
telefon yoğunluğu, konferans yoğunluğu, Zoom yoğunluğu oluyor. 
20.30-21.00’dan önce eve gelemiyorum. aslında sosyalleşmeyi çok 
severdim. Hala da seviyorum ama bu pandemi nedeniyle ancak Zoom 
üzerinden sosyalleşebiliyoruz. Saat 21.00’dan sonra da eve gelip eşimle 
biraz günü değerlendirdikten sonra muhakkak bir Zoom toplantısı 
oluyor. Hiçbir şey olmasa Whatsapp’tan görüntülü telefon görüşmeleri 
oluyor gruplarla. Günüm böyle geçiyor. Ben ailemle birlikte olmayı çok 
seviyorum, arkadaşlarımla birlikte olmayı seviyorum. Bursa’da birçok sivil 
toplum örgütünde görevlerim var. Bunlarım getirdiği sorumluluklardan 
dolayı toplantılarımız ve etkinliklerimiz oluyor. Onlara katılmaktan son 
derece keyif alıyorum. Tabii burada amaç insanlığa hizmet. Sadece 
iş hayatı değil, bu iş hayatından edindiklerimizi bir şekilde sivil toplum 
örgütleri aracılığıyla insanlığa sunabilmek bana gerçekten keyif veriyor. 
Günlük bu şekilde geçiyor ama zaten heralde pandemiden sonra 
tekrar benim çok yopun seyahatlerim oluyor haftada muhakkak 1 kere 
yurtdışına gidiş-gelişim oluyor iş gereği, hayat böyle geçiyor..
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İzmir Rac: İkinci sorum aslında bu soruyla bağlantılıerken kalktığınıza 
dair cevap şaşırtan bir cevap olmadı beni. Çünkü bu oturumu biz 
üçüncü kez yapıyoruz. Daha önce ayarlamış olduğumuz iki rotaryen  
büyüğümüz, girişimci ve iş insanları da yine sabah erken kalktığını 
söylemişlerdi. Peki acaba gerçekten güncelde başarılı olmanın formülü 
mü? yoksa ait olduğunuz kuşağın bir alışkanlığı, başarı alışkanlığı, başarı 
ezberi mi? 

Veda Girgin Eroğlu: Ben yapı gereği erken kalkıyorum, öyle bir zorlama 
yok. Ben böyle alıştım hayatımda hiç 9’da uyandığımı bilmiyorum. 
yılbaşı geceleri sabah 4’e kadar oturup da allahım ne olur ne güzel 
ben de 10’ da kalkayım dediğimde tekrar 7’de kalkan bir insanım ama 
uykuyu seviyorum. yani bu demek değil ben gece erken yatıyorum, 
sabah erken kalkıyorum değil. Böyle uzun geceler olduğunda 
bir sonraki gece ortalamayı muhakkak yakalıyorum. 8 saat rahat 
uyuyorum. Benim için çok önemli vücut alışkanlığı. Bir kere bile geç 
kalktığınız zaman gün yarılanmış oluyor. Sabah bazen ofise geç gittiğim 
günlerde saat 11e kadar dışarıda olup da 11’de ofise gittiğimde gün 
bitmiş oluyor. Verimsiz çalıştığımı düşünüyorum. Bu bizimle ilgili bir şey 
olabilir, bilemiyorum. Benim arkadaşlarımdan geç kalkanlar da var. 
Geç gidenler de var ama benim alışkanlığım böyle. Kendimi daha iyi 
hissediyorum, daha verimli çalıştığımı düşünüyorum.

İzmir Rac: ‘Bende şu özellik de olsaydı’ veya ‘ya şuna da sahip 
olsaydım’ dediğiniz bir özellik var mı? 

Veda Girgin Eroğlu: Keşke sakin olmayı başarabilseydim. Keşke çok 
hızlı hareket etmeseydim, keşke çok hızlı konuşmasaydım.  Zaman 
zaman da çok eleştiriyorlar anlayamıyorlar. Bu hızlılıklarımı biraz daha 
frenlemeyi başarabilseydim.
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İzmir Rac: Teşekkür ederim çok samimi bir cevaptı. Belki de bu kadar 
hızlı düşünüp hızlı hareket edip hızlı ısınmanız siz buraya getirmiştir. 
Kendine haksızlık etmeyin derim.. 

Veda Girgin Eroğlu: Evet olabilir de, bazen  zararları da oluyor yani 
çıkıveriyor bazı şeyler ve geri dönüşü olmuyor . ama sonuç odaklı 
olmayı gerçekten prensip edindim. Karar alıp anında onu uygulamaya 
sokmak ana prensibim.  Çok uzun uzun düşünmem. almış olduğumuz 
kararları da uygulamak için ne gerekirse yapıyoruz, savaşıyoruz.

İzmir Rac: Şimdi son sorum bu biraz kurum içi bir soru olacak. 
Rotaryenlerin rotaractörleri iş hayatında yeterince desteklediklerini 
düşünüyor musunuz?  ya da böyle bir misyonları olmalı mı sizce? 

Veda Girgin Eroğlu: Kesinlikle olmalı. Sadece rotaryenler olarak değil, 
özellikle bizim gibi belli yaşa gelmiş, belli tecrübeleri, birikimleri olan 
insanların gençlere  paylaşımlarda bulunması gerektiğini düşünüyorum. 
Ben ki Tophane Rotary Kulübü üyesi olarak rotaractlarımızla yani kendi 
kulübüm  adına değil, olabildiğince iletişimde olduklarını biliyorum. 
Çünkü biz onlarla olmaktan mutlu oluyoruz. Kendi adıma söyleyeyim 
ben ne zaman onlarla birlikte olsam daha bir enerji dolu olduğumuzu 
hissediyorum. Onları gördükçe kendimizi daha motive hissediyoruz, 
genç hissediyoruz. Ben her seferinde her toplantıda onlardan bir takım 
şeyleri alıp da ayrıldığımın farkına sonradan varıyorum. Edinilen bilgiler 
sonradan farkına varılır ya, rotaractların bize yani rotaryenlere çok 
katkısı olduğunu düşünüyorum. Rotaryenler de bana göre rotaractlara 
sonuna kadar sahip olmalı. yani özellikle onların önünü açacak 
destekleri vermeleri gerekiyor. Kendi kulübüm adına  elimizden geleni 
yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Eğer böyle değilse de onlardan 
gelecek olan her türlü eleştiriye ve düzeltmeye açık olduğumuzu 
kendi  kulübüm adına açıkçası burada teyit ederim. Bunu gönülden 
söylüyorum.
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İzmir Rac: Biraz daha daraltarak sormuştum aslında şöyle; iş hayatıyla 
sınırlandırırsak, genel olarak rotaryenlerin rotaractörlere  iş hayatında 
öncelik verdiğini düşünüyor musunuz? ya da iş hayatında ilerlemeleri 
için ekstra çaba sarf ettiklerini düşünüyor musunuz? İş hayatı üzerine 
soruyorum tabii ki de çok kıymetli zamanlar geçiriyoruz beraber. Zaten 
bu karşılıklı bir paylaşım. ama iş hayatı noktasında sizce rotaryenler 
rotaractörlere yeterince destek oluyor mu ya da olmalı mı? 

Veda Girgin Eroğlu: Ben kendi adıma konuşayım, bana gelen her 
türlü arkadaşımı en olumlu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Bu 
benim için hakikaten bir misyon. yani yine kendi kulübünden örnek 
vereceğim. Bizim kulübümüzde rotaractlarımız herhangi bir şekilde 
birine ulaşmaya çalıştıklarında ya da yönlendirilmeleri gerektiğinde 
olumsuz bir şey olursa, sizin içinde aynı şey geçerli benim İzmir ile 
de çok iyi diyaloglarım var, arkadaşlarımız var. Kendi adıma, benim 
imkanlarım size destek olmaya yetmeyebilir ama; sizi yönlendirmek 
doğru adreslere ulaşmanızı sağlamak için elimden geleni yapacağımı 
kendi adıma garanti ederim. ama bunu garanti ederken şöyle, 
benim etrafımda tanıdığım rotaryenlere dayanarak ediyorum. Onları 
biliyorum, onlar da benimle aynı düşüncede çünkü bundan emin olun. 
Eğer olur da herhangi negatif bir şeyle karşılaşırsanız ben buradayım 
söyleyin bana ben elimden geleni yaparım hiç merak etmeyin sonuna 
kadar savunurum. Olması gereken o çünkü, birbirimize destek olmalıyız. 
Sadece biz rotaryenler değil, rotaractlar da rotaryenlere oluyor. Ben 
biliyorum her anımızda yanımızdalar. İş hayatında da her türlü desteğin 
verilmesi gerek. 
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Can Gültekin
İzmir Rotaract Kulübü

WAKE up NEWS!
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HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Holding Hidroelektrik Grubu 
Genel Müdürü Taner Ercömer yenilenebilir enerji istatistiklerini 

bildirdi.

HESİaD yönetim Kurulu Üyesi ve limak Holding Hidroelektrik 
Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert‘ten alınan bilgiye göre 
Dünya’da yenilenebilir güçte ilk 10’da aşağıda sıralanan 
ülkeler yer alıyor.
Sıralamaya geçmeden önce de ülkemizin 54.7 GW’lık güce 
sahip fransa’dan sonra halen 49.5 GW’la 12. sırada yer aldığı 
bildiridi.

1. 789 GW’la Çin
2. 284 GW’la aBD
3. 142 GW’la Brezilya
4. 136 GW’la Hindistan
5. 131 GW’la almanya
6. 119 GW’la Japonya
7. 101 GW’la Kanada
8. 59 GW’la İtalya
9. 58 GW’la İspanya
10. 55 GW’la Rusya
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 Ülkemiz yenilenebilir güçte avrupa’da ise halen almanya, 
İtalya, İspanya ve fransa’dan sonra 5.sırada yer alıyor. Kaynaklara 
göre değerlendirildiğinde ise, Türkiye hidroelektrik enerji kurulu 
gücünde halen avrupa’da 2. sırada, güneş enerjisi gücünde 
avrupa’da 6. sırada ve rüzgar enerjisi gücünde ise avrupa’da 7. 
sırada yer alıyor.

 Sektörün tecrübeli ismi Ercömert 5-6 yıl içerisinde yenilenebilir 
enerji kurulu gücünde Dünya’da ilk 10’a girmemizi beklediğini ifade 
etti.

 Bilindiği üzere 2020’de ülkemizde elektrik üretimi 305 milyar 
kWh olup üretimde yenilenebilir kaynakların toplam payı % 42’yi 
geçmiş olup 15 Ocak 2021 itibarıyla (toplamda 96 GW’ı geçen) 
ülkemiz elektrik üretim santralları kurulu gücünün 49.5 GW’ı 
yenilenebilir kaynaklıdır.

yenilenebilir kaynaklı güçte en büyük 3 kaynak ise;
>> 31.16 GW’la HES’ler;
>> 9.24 GW’la RES’ler ve
>> 6.70 GW’la GES’lerdir.
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Ocak Ayı Konsepti : 
YILBAŞI

“BENİM
KADRAjIM”
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agora RaC
Ayça Türkmen

Bornova RaC
Sedef Sağlam
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Denizli RaC
Müge İbanoğlu

Denizli RaC
Müge İbanoğlu
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Denizli RaC
Özde Özer Gül / 
Gürkan Gül fotoğrafçılık Hobi Grubu

utku Kaymak
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fotoğrafçılık Hobi Grubu
Batuhan Bulat

Göztepe RaC
Irmak Çağlak
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Göztepe RaC
Alara Türköz

Göztepe RaC
İdil Ece Şener



42

Göztepe RaC
İdil Ece Şener

Göztepe RaC
İdil Ece Şener
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İzmir Ekonomi RaC
Ece Koçlar

İzmir Ekonomi RaC
Ekin Yıldırım
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İzmir Ekonomi RaC
Hanzade Düşüm Arslan

İzmir Ekonomi RaC
Hanzade Düşün  Arslan
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İzmir Ekonomi RaC
Hanzade Düşüm Arslan

Osmangazi RaC
Dilay Şahin



Mart Ayı Konsepti: Kitap

 Benim kadrajımda kitapların vakti.

Kahve kitap saatlerini, başucu kitaplarını 
veya en sevdiğin kitabın fotoğrafını 
bizimle paylaş ve bu köşede yerini al...

“BENİM 
KADRAjIM”



47

KuLÜpLERDEN
HABERLER
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ROTA SÖZLÜK NEDİR?

Göztepe Rotaract Kulübü

Rotasözlük, Rotaractörlerin kullanabileceği şimdilik 
her türlü kelime ve kavram hakkında kayıtlı yazarların 
yorumlarını içeren ve katılımcı sözlük özelliği gösteren bir 
web sitesi olarak tasarlanmıştır.
Sözlük, rotaractörler arasında bilgi ve deneyimlerin 
paylaşılması, iletişimin kuvvetlenmesi amacıyla 
oluşturulmuş bir platformdur. Kavram ve konsept 
sınırlaması olmaksızın, herhangi bir konu, durum ya 
da kişi ile ilgili bilgi, haber ve yorum niteliği taşıyan 
ifadeler içeren bir site olan rotasözlük her an gelişmekte 
olan yaşayan bir organizma gibi düşünülmüştür. 
Rotasözlüğün, arama ve araştırma motoru, bir tartışma 
platformu, sosyalizasyon ve mizah aracı olarak hizmet 
vermesi hedeflenmiştir.
www.rotasozluk.net

TOfAŞ’TA KALİTE

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü 12.01.2021 tarihinde, 
Üretim ve Sanayi Meslek Grubu işbirliği ile, TOfaŞ 
Kalite Direktörlüğü Malzeme Kalite yöneticisi Seçkin 
Mengül’ün konuşmacı konuk olduğu “TOfaŞ’ta 
Kalite” söyleşisi gerçekleştirdi.
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SESLENDİRME EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

05.01.2021 tarihinde Çekirge Rotaract Kulübü, 
Gönüllü Hareketi Derneği ile düzenlediği ‘Sesli 
Kitap’ projeleri için uygulamalı seslendirme eğitimi 
düzenledi.

SESLENDİRME EĞİTİMİ

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü 02.01.2021 tarihinde 
Gönüllü Hareketi Derneği ile düzenlediği ‘Sesli 
Kitap’ projeleri için seslendirme eğitimi düzenledi.
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Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü, İzmir depreminden etkilenen 
çocuklar için Gönüllü Hareketi Derneği’nin Oyuncak 
Kütüphanesinde Uludağ Koleji ile birlikte toplanılan 1300 
adet (25 koli) oyuncağı İzmir’e gönderdi.

Çekirge Rotaract Kulübü

29.12.2020 tarihinde Çekirge Rotaract Kulübü, Hayat 
ağacı atölyesi ve Renkotizm işbirliği ile yürüttükleri 
Hayat ağacında Öğreniyorum projeleri kapsamında 
“Tombala” oynayarak yeni yılı hep birlikte kutladı.

OYuNCAK BAĞIŞI

OTİZMLİ ARKADAŞLARIMIZLA TOMBALA 
OYNAMA
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Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü ‘Dijitalleşme ve Geleceğin 
yazılımcıları’ projeleri kapsamında Şehit Jandarma Er ayvaz 
Gür İlkokulu’na 5 adet bilgisayar bağışında bulundu.

Çekirge Rotaract Kulübü

19-20.12.2020 tarihinde, Çekirge Rotary, Heykel Rotary ve 
Çekirge Rotaract kulüpleri ortaklaşa Çevre Geri Dönüşüm 
Semineri gerçekleştirdi

ÇEVRE GERİ DÖNÜŞÜM SEMİNERİ

BİLGİSAYAR BAĞIŞI
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KİTAp BAĞIŞI

MuTLuLuK İÇİN ÖR

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü 18.12.2020 tarihinde, ‘Bir Çocuk 
Değişir Dünya Değişir’ projesi kapsamında Şehit Jandarma Er 
Eyüp Gürsoy Ortaokulu’na kitap bağışında bulundu.

Çekirge Rotaract Kulübü Türkiye’nin dört bir yanından 
aldıkları destekler ile, İzmir ve Bursa’dan el emeklerini 
topladılar. “Mutluluk için ör” projelerinin ilk etabını Van 
Topuzarpa İlkokuluna 25 adet atkı ve 25 adet şapka olarak 
gerçekleştirdiler. artık kardeşlerimiz soğukta üşümeyecek.
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İZMİR ROTARACT & İZMİR ROTARY KuLÜpLERİ 
TABLET pROjESİ

İZMİR ROTARACT & İZMİR ROTARY KuLÜpLERİ 
DİjİTAL SINIf pROjESİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

Rotary fırsatlar yaratır diyerek yola çıkılan bu dönemde 
İzmir Rotaract Kulübü ile İzmir Rotary Kulübü eğitimde fırsat 
eşitsizliğine karşı başlattıkları mücadelede ilk tabletlerini 
07.12.2020 tarihinde bizim mahalleri olan Cennetçeşme 
Mahallesi’nde ihtiyacı olan bir aileye teslim ettiler.

İzmir Rotaract Kulübü ve İzmir Rotary Kulübü işbirliğiyle sosyal 
mesafeli bir sınıfta sabitlenmiş 15 adet platformu ve akıllı 
tahta ile Dijital Sınıf projesi gerçekleştiriyorlar.
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GİRİŞİMCİLİK 101

İZMİR RAC App

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

15.12.2020 tarihinde Rotaract akademi, Girişimcilik 
Meslek Grubu ve İzmir Rotaract Kulübü işbirliğinde 
gerçekleştirilen “Girişimcilik 101” etkinliği kapsamında 
İzmir Rotaract Kulübü misafir üyesi stj. SMMM alper DENİZ 
eğitmenliğinde”Girişimciler İçin finans Eğitimi” düzenlediler.

Google Store ve app Store uygulamalarından kolaylıkla 
ücretsiz indirilebilecek, hem misafir hem de üye girişinin 
mevcut olduğu ve bilgilerin ayrı ayrı kaydedildiği, “to do 
list” “takvim” “karekod okuma” gibi pek çok özelliği içinde 
barındıran dünyanın ilk işlevsel Rotaract aplikasyonu çok
yakında İzmir Rotaract Kulübü ile hizmetinizde!



55

LÖSEV’DEN TEŞEKKÜR pLAKETİ

Çiğli Rotaract Kulübü

lösemili çocuklara fayda sağlması için gerçekleştirilen 
mandalina toplama, nar toplama, lösev binasının taşınması, 
yardım kolileri yardımı gibi bir çok projede yer alan Çiğli 
Rotaract Kulüb adına düzenlenen teşekkür plaketi dönem 
başkanı Ulaş Özçelik’e teslim edildi.

TOpHANE & İZMİR ROTARACT KuLÜpLERİ ORTAK 
MESLEK SOHBETİ

İzmir Rotaract Kulübü

Tophane Rotaract Kulübü’nün “Ceo ve Girişimcilerle 
Çay,Kahve,Muhabbet” projesi ile İzmir  Rotaract Kulübü’nün 
“7 yaşından Başlar Mısın” projesi 17.12.2020 tarihinde birlikte 
gerçekleştirdiler. Ortak projelerinin ilk konuğu V.G.E tekstil 
Genel Müdürü Veda Girgin Eroğlu oldu. 
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GELECEĞİ DÖNÜŞTÜREN ÇOCuKLAR

İzmir Rotaract Kulübü

Çiğli Rotaract Kulübü

RotaGurme İzmir-Bursa Hobi grupları ve İzmir Rotaract 
Kulübü işbirliğinde Eralp Orhan Eğitmenliğinde “Kahve 
Kokteyl” workshop ı gerçekleştirildi.

Gelecek çocuklarla umut dolu olduğuna inanan biz 
Çiğli Rotaract Kulübü üyeleri mucidi çocuklar olan bir 
proje başlattı. Bu proje kapsamında 7-10 yaş aralığındaki 
çocuklarla gönüllü öğretmenlerin geri dönüştürebilen 
atıklarla etkinlikler yapmaktalar. yüzyüze olunamayan 
bugünlerde hem online olarak çocuklarla keyifli zaman 
geçirmek, hem de geri dönüşüm farkındalığı yaratmak 
adına başlatılan bu projenin ilk ayağını 05.01.2021 
tarihinde Şemikler İlkokulu’da 2. sınıf öğrencileri ile 
gerçekleştirildi. Bu etkinlikte eşlik eden öğretmenimiz 
Sevgili Müşerref Koç’a teşekkür ederiz.

ROTAGuRME İZMİR-BuRSA HOBİ GRupLARI VE 
İZMİR ROTARACT KuLÜBÜ ORTAK WORKSHOp
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3D YAZICININ İLK ÜRÜNÜ

“NEDEN ORGAN BAĞIŞI?” pANELİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

fırsatlar yaratmak için üretmeye devam eden İzmir 
Rotary, Bornova Rotaract, Bornova Rotary, İzmir 
Rotaract Kulüpleri ve Mühendislik Meslek Grubu 
ile 3 aydır üzerine çalıştıkları tasarımı ve yapımı 
tamamen onlara ait olan 3D yazıcılarından ilk ürünü 
olan temassız kapı açma aparatlarını elde ettiler. 
Projelerinin devamında 3D yazıcılarını Karabağlar 
Meslek lisesi’ne bağışlayacak ve oradaki öğrencilere 
nasıl kullanıldığını düzenli dersler ile öğreterek 3D 
üretimini arttıracaklar.

23.12.2020 tarihinde Güzelyalı, Balçova, Bornova 
ve İzmir Rotaract Kulüpleri işbirliğinde “Neden 
Organ Bağışı?” paneli gerçekleştirildi. Bağışla yaşat 
akademi’nin kurucusu Merve Baykan’dan değerli 
hocalardan ve organ nakli olmuş dostlardan neden 
organ bağışı yapılması gerektiğinin altının çizildiği bu 
panele katılımdan dolayı teşekkür ederiz.
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DİjİTAL ÇAĞDA AVuKATLIK EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

28.12.2020 tarihinde aV. atalay aksay eğitmenliğinde, 
Bornova ve İzmir Rotaract Kulüpleri, Rotaract 
akademi , Hukuk Meslek Grubu, İZaV derneği 
ev sahipliğinde “Dijital Çağda avukatlık” eğitimi 
gerçekleştirildi.

İZMİR ROTARACT KuLÜBÜ VE YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ İŞBİRLİĞİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotary ve İzmir Rotaract Kulüpleri ortaklığında 
yürütülen tablet projesine bir katkı da yaşar 
Üniversitesi Öğrencilerinden! Sosyal sorumluluk projesi 
dersleri kapsamında bir tablet de bizden diyerek 
İzmir Rotaract Kulübü’nün bizim mahallesi olan 
Cennetçeşme’de ihtiyaç sahibi bir aileye teslim edildi.
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YOL ARKADAŞIM pROjESİ

KADIN İSTERSE-2

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü  üniversiteye hazırlık sürecindeki 
dostlarına destek olacakları “yol arkadaşım” projeleri 
kapsamında 08.01.2021 tarihinde bizim mahalleleri 
olan Cennetçeşme Mahallesinde ihtiyacı olan 
öğrencilere 90 adet kitap teslim ettiler.

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü  08.01.2021 tarihinde Kadın 
İsterse 2 projesi kapsamında geçmiş yıllarda kokulu 
sabun yapımında destekledikleri bizim mahalleleri 
Cennetçeşme’deki kadınlara bu defa örgü 
malzemesi, modelleme ve satışta destekleyerek bir 
meslek edinmelerini ve gelir elde etmelerini sağladılar.
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SİZİN KuLLANMADIKLARINIZ BİZİM İHTİYACIMIZ!

İzmir Rotaract Kulübü

Kullanılmayan ikinci el eşyaları adreslerden teslim 
alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İzmir Rotaract Kulübü 
08.01.2021 tarihinde bizim mahalleleri Cennetçeşme 
Mahallesi’nde ihtiyacı olan bir aileye buzdolaplarını 
teslim ettiler.

MİKROfON SENDE!

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü ve RotaMüzik Hobi Grubu 
işbirliğinde 15.01.2021 tarihinde mikrofon sende 
etkinliğini gerçekleştirdiler.
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7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?

SMA fARKINDALIĞI SÖYLEŞİSİ

İzmir Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

14.01.2021 tarihinde İzmir Rotaract Kulübü’nün “7 
yaşından Başlar Mısın?” projesinin bu ay konuğu 2020-
21 dönemi Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 dan sorumlu 
Guvernör yardımcısı ve ana Komite Başkanı altan 
yücel oldu.

Bornova, İzmir, alsancak ve Göztepe Rotaract 
Kulüpleri 11 Ocak’ta SMa farkındalığı söyleşisi 
gerçekleştirdi. Konuşmacı konuk olarak İzmir Tepecik 
Eğitim araştırma Hastanesi’nde Çocuk Nöroloğu olan 
Doç. Dr. Pınar Gençpınar’ı ağırladılar. Son günlerde 
sosyal medyada çok fazla paylaşımı yapılan SMa 
hastalığı ile ilgili yanlış bilinenlerin düzeltildiği akıllardaki  
sorulara cevaplar bulunan verimli bir söyleşi 
gerçekleştirildi.
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İHRACATTA MARKALAŞMA EĞİTİMİ

DOKTOR ODASINA KAHVE MAKİNASI

Delikliçınar Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü

“Markalaşmak, marka olmak”… Bu terimleri hepimiz 
günlük hayatlarımızda kullanıyoruz. Marka olmanın, 
markalaşmanın önemini hepimiz biliyoruz. Peki 
ihracatta markalaşmak mümkün mü? Mümkünse 
nasıl olur?Sorusunun cevabının bulunduğu ve küresel 
marka yaratma sürecinin adımlarının öğrenildiği, 
ihracatta markalaşma üzerine her şeyin detaylıca 
konuşulduğu webinarı sizlerle paylaşmanın gururunu 
yaşıyoruz. 13.01.2021 tarihinde Zoom app üzerinden 
gerçekleşen, adam Evren Garipoğlu’nun konuk 
olduğu Rotaract akademi, Degiad, Denizli Rotaract 
Kulübü, Didim Rotaract Kulübü, İzmir Kordon ınteract 
Kulübü, Word 17 Group ve Delikliçınar Rotaract 
Kulübü işbirliğinde büyük bir kadroya ev sahipliği 
yaparak gerçekleştirdi.

Göztepe Rotaract Kulübü tarafından Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp fakültesi yoğun Bakım ekibi doktor 
ve hemşire odasına kahve makinesi hediye edildi. 
İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarında en büyük 
savaşçılar sağlıkçılara elimizden gelen desteği her 
şekilde yapmak için çabalıyoruz. İyi ki varlar...
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7. GRupLAR ORTAK TOpLANTI ÖZKAN İMREN

SMA fARKINDALIĞI SÖYLEŞİSİ

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü 24/12/2020 tarihinde 
7.Grup Ortak toplantısını @izmiragorarotaract,@
guzelbahcerac,@egerotaract,@izmirekonomirotaract 
kulüpleriyle birlikte gerçekleştirdi. Toplantı konuğu 
sayın Özkan İrman’a “Bilmekle Başlar Her şey” temalı 
keyiflk ve bilgilendirici sohbeti için teşekkür ederiz. 
Toplantıya katılım gösteren herkese teşekkür ederiz

11 Ocak’ta İzmir, alsancak ve Bornova Rotarct 
kulüpleriyle ortak, değerli hocamız Doç. Dr. Pınar 
Gençpınar’ın katılımıyla SMa farkındalığı Söyleşisi 
düzenlendi. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
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SuNuM YApMA SANATI

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü 17.12.2020 tarihinde Sedef 
aksöz Kaval eğitmenliğinde “Sunum yapma Sanatı” 
akademi eğitimi gerçekleştirdi.

12.01.2021 tarihinde Çekirge Rotaract Kulübü, 
Dijitalleşme ve Geleceğin yazılımcıları’ projeleri 
kapsamında, Toplum Hizmetleri Komite başkanları 
ali Öztürk önderliğinde robotik kodlama eğitiminin 
ilk ayağını Şehit Jandarma Er ayvaz Gür okuluna 
gerçekleştirdi. ayrıca Şehit Jandarma Er ayvaz Gür 
okuluna yaptıkları bilgisayar bağışları ile öğrenciler 
uygulamalı kodlama gerçekleştirdiler.
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ROTAGuRME - BOLONEZ SOSLu TAGLİATELLE 
YApIMI

COVID-19 AŞI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ GÜNCEL 
BİLGİLER SuNuMu

Çekirge Rotaract Kulübü

Karşıyaka Rotaract Kulübü

09.01.2021 tarihinde Çekirge Rotaract Kulübü, 
Rotagurme Bursa & İzmir Hobi Grupları ile ortak 
olarak Şef Şuayip Vatansever’in tarifiyle Bolonez Soslu 
Tagliatelle yapımı etkinliğini gerçekleştirdi.

16.12.2020 tarihinde Karşıyaka Rotary Kulübü ile 
ortak gerçekleştirilen toplantıda Prof. ECE ONUR 
Covid 19 aşı çalışmaları hakkında güncel bilgilere ve 
farkındalığa değinen sunumunu gerçekleştirdi.
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1 KADIN 1 TOpLuM pROjESİ- İLHAM VEREN 
KADIN HİKAYELERİ fİLM GECESİ

Çekirge Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü “Mutluluk ıçin Ör” projesinin 
ikinci etabını Şehit Jandarma Er ayvaz Gür İlkokuluna 
16 adet atkı ve 32 adet şapka olarak gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin dört bir yanından toplanılan atkı ve bereler 
artık kardeşlerimizi soğuktan koruyacak :)

1 Kadın 1 Toplum projesi kapsamında ilham veren 
kadınların hikâyelerini ele alan filmlerden biri olan 
“Gizli Sayılar” filmini izlediler. Kadınların toplum içindeki 
eşitsizliklerine rağmen vazgeçmeyip birçok şeyi 
başardıklarını bir kez daha görmüş olduk.

MuTLuLuK İÇİN ÖR!
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1 EKSİKLİK DEĞİL 1 fAZLALIK pROjESİ - EL İŞİ 
ETKİNLİKLERİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü aralık 2020 tarihinde 
ilkinin düzenlendiği “akıl Oyunları Satranç Turnuvası” 
etkinliğini gerçekleştirdi. Turnuva linchess.org 
üzerinden 2020 Türkiye Şampiyona 2.si Melih 
yurtseven’in canlı analizi ile desteklendi. Bol rekabetli 
bol eğlenceli bir turnuvanın sonunda, birinciliğe Ulaş 
KOÇ, ikinciliğe Orhun ONaR ve üçüncülüğe feyzi 
BİlGİlİ ulaştı.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü,1 Eksiklik Değil 1 fazlalık 
Projesi kapsamında 03-10-17-23 aralık tarihlerinde 
Down Sendromu arkadaşlarımızla birlikte el işi faaliyeti 
olarak; Kavanoz Kalemlik Magnet ve Kitap ayracı Bez 
Çanta yılbaşı Mumluğu etkinliklerini gerçekleştirdiler.

AKIL OYuNLARI SATRANÇ TuRNuVASI
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1 EKSİKLİK DEĞİL 1 fAZLALIK pROjESİ - DOSTLuK 
SAATİ

1 EKSİKLİK DEĞİL 1 fAZLALIK pROjESİ - SpOR 
SAATİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, 06 ve 26 aralık 
2020 tarihlerinde projeleri kapsamında proje 
gönüllüleri ve arkadaşları ile “Spor Saati” etkinliklerini 
gerçekleştirdiler.

20 aralık 2020 tarihinde 1 Eksiklik Değil 1 fazlalık proje 
kapsamında “Dostluk Saati” etkinliğini gerçekleştirdi. 
Birlikte keyifli sohbet edildi.İletişim yetilerini geliştirmeleri 
için kendilerini tanıtıcı oyunlar oynandı.
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Down Sendromlu arkadaşlarımızın kendilerine öz 
güvenlerini arttırmaları ve iletişim kabiliyetlerini 
güçlendirmek adına her çocuğumuz sırasıyla kendi 
istedikleri şarkıları söylediler.Oyunlar oynanıp,kamera 
karşısında beraber dans edildi. Herkes çok eğlendi :)

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü ve Sosyal Sorumluluk 
Kulübü’nün ortak olarak aralık ayında başlatmış 
olduğu ‘’Okul arkadaşım Kırtasiye Kiti’’ Projesi 
kapsamında doğu illerimizde dezavantajlı okullardaki 
öğrencilere yıl içinde kullanmaları için çeşitli okul 
malzemelerinden oluşan kitler gönderildi. Proje şu 
anlık 3 farklı ildeki okullara ulaşacaktır,bu planlama 
doğrultusunda hala eğitime ara vermemiş olan 
Diyarbakır’daki okulumuza yardım ulaşmıştır.

EN GÜZEL YILBAŞI

OKuL ARKADAŞIM KİTİ
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Bizim Mahallemiz kapsamında Basmane Kocapılar 
Mahallesinde ekonomik durumu kötü olan 10 aile 
tespit edilip, yılbaşına mutlu girmeleri için alışveriş 
kuponları hediye edildi. Pandemi nedeniyle aynı 
sofrayı paylaşamazsak da çorbada tuzumuzun olması 
bizim için paha biçilmez.

6 Ocak 2021 tarihinde geleneksel projelerden olan 
RotaBilgi yarışmasının bu dönem 6.sı gerçekleştirildi. 
Bilgi yarışmasına hem bölgeden birçok üye ve okul 
kulüplerinden birçok kişi katılım gösterdi. yarışmanın 
sonucunda Bölge Rotaract Temsilcimiz Tilda acar 1. 
oldu.

BİZİM MAHALLE YILBAŞI YEMEĞİ

6. ROTABİLGİ YARIŞMASI
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Bitki örtüsüne katkıda bulunmak, çevremizi 
ağaçlandırmak ve daha yeşil bir yarın için 
3 aşamadan oluşan bu projeyi hem yurt dışı 
kulüplerimizin hem de bölgemizdeki kulüplerin 
desteği ile daha da büyütmeyi planlamaktayız. 
1.ayağı:Tohum Bombası yapımı Eğitim Videosu
2.ayağı:Tohum Bombası Eğitimi 3.ayağı:Doğa 
yürüyüşü olarak belirlenen  bu projede eğitim için 
hepinizi bekliyoruzzz...O tarihe kadar yediğiniz meyve 
çekirdeklerinizi saklamayı unutmayın:)

TOHuM BOMBASI

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract kulübü, düzenli olarak gerçekleştirdiği 
3f projesini bu hafta dönem Başkanı Erhan Uğurlukol, 
asbaşkan İrem Sayın, KHK başkanı İbrahim yazgaç, 
aday üye Can Dördüncü ve misafir üye Çağla Çelebi 
ile birlikte gerçekleştirdi. Katılım gösterdikleri için 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

KONAK ROTARACT KuLÜBÜ-3f
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Konak Rotaract Kulübü

2 Ocak 2021 tarihinde 2440.Bölge Rotaract ve 
ınteract temsilcilikleri tarafından gerçekleştirilen 
ıDEaTHON etkinliğine, Konak Rotaract Kulübü
Başkanı Erhan Uğurlukol ve THK Başkanı Ceylin 
Karakum katılım gösterdi. Konak Rotaract Kulübü 
Başkanının da bulunduğu 3. grup, su tasarrufunu 
amaçlayan “Su Dostları” projesiyle 2. olmaya 
hak kazandı. Grupta bulunan Başkanımız Erhan 
Uğurlukol’u, İzmir Rotaract Kulübü asbaşkanı Rtc. 
aydan asar’ı, Ekonomi Rotaract Kulübü Saymanı Rtc.
İlyas Okur’u, Güzelyalı Rotaract Kulübü THK başkanı 
Rtc. yağmur yıldırım’ı, ınt. Efe Kaplan’ı tebrik ederiz. En 
kısa zamanda “Su Dostları” projesinin gerçekleşmesi 
dileğiyle.

IDEATHON ETKİNLİĞİ

Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü Eti Gıda Sanayi a.Ş. 
eski genel müdürü Basri akçasoy’ u misafir etti. 
Misafirleri Basri akçasoy ile üstü düzey yöneticilik ve 
fotoğraçılık konusunda sohbet gerçekleştirdiler. Basri 
akçasoy katılımcılara iş dünyasında yaşamış olduğu 
deneyimleri ve hobilerini aktardı. ayrıca toplantıya 
Kordon İnteract Kulübü üyeleri de katılım gösterdi.

KONuŞMACI KONuK BASRİ AKÇASOY
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Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü’nün 627. Dönemin 10. 
toplantısını 5 Ocak Salı günü Zoom üzerinden 
gerçekleştirildi. Toplantıda aramıza yeni katılan misafir 
üyelerimizi tanıdıktan sonra asbaşkan İrem Sayın’ın 
çalıştığı “Ve-Ge Hassas Kağıt ve yapıştırıcı Bant” 
şirketine online iş yeri gezisi gerçekleştirildi. Toplantıya 
katılan 2440.Bölge Guvernör yardımcısı Rtn. Nilgün 
Öztürk’e, Konak Rotary Kulübü dönem başkanı Rtn. 
Haydar atılgan’a, Rtn. Hüdai Moral’a, Rtn. Özlem 
Özyapıcı’ya, Rtn. Pınar aksoy’a, Rtn. Teoman Taner’e, 
tüm üyelerimize, aday ve misafir üyelerimize teşekkür 
ederiz.

ONLINE İŞ YERİ GEZİSİ

Agora Rotaract Kulübü

agora,Ege, Ekonomi,Göztepe,Güzelbahçe Rotaract 
kulüpleri ortak toplantılarında 65 kişilik yüksek bir 
katılımla MİNTEKS şirketler gurubu başkanı , girişimci ve 
yazar Özkan İrman ile ‘Bilmekle Başlar Her Şey!’ ana 
temalı keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

7. GRup KuLÜpLERİ ORTAK TOpLANTI
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Bornova Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract, İzmir Rotaract, Bornova Rotary, 
İzmir Rotary Kulüpleri ve Mühendislik Meslek Grubu 
3 aydır üzerinde çalıştıkları 3 boyutlu yazıcıyı 
tamamlandı. İlk ürün olarak kapıları el değdirmeden 
açmaya ve düğmelere yine el değdirmeden 
basmaya yarayan bir apparat üretildi. Bizim 
Mahallelerimizle yapmayı planlandığı projelerin 
ardından yazıcı Karabağlar atatürk Meslek lisesi’ne 
bağışlanacak ve orada yazıcıyı kullanmak için gerekli 
olan eğitimler verilecek.

3D YAZICI

Konak Rotaract Kulübü

2021’e Çalıkuşu Rotaract Kulübü üye ve aday üyeleri 
ile yapılan çekiliş hediyeleri ile merhaba denildi. 
Seçtikleri eğlenceli ve anlamlı hediyeler için katılan 
tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ
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Agora Rotaract Kulübü

agora Rotaract Kulübü bilim ışığında yarınlar için 
, çocuklarımız bilimle büyüsün, ülkemizi büyütsün 
sloganıyla harekete geçerek ; çocuklara bilimi, 
bilimsel araştırmayı, öğrenmeyi sevdirmek için ‘Bilim 
Çocuk’ dergileri hediye ederek bilimi anlamasına ve 
sevmesine katkıda bulunuyorlar. Kahramanmaraş’ta 
köylerde yaşayan 10 çocuğa, 1 yıl boyunca her ay 
bilim çocuk dergilerini evlerine ulaştıracak oldukları 
projede, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve Türkiye’nin 
dört bir köşesindeki çocuklara ulaşarak bilim kitapları 
göndermeyi hedefliyor.

BİR BİLİM BİR ÇOCuK BİR GELECEK

Agora Rotaract Kulübü

agora ve Güzelbahçe Rotaract Kulübü’ndeki üye ve 
misafir üyeler 2021 yılına girerken İzmir Hasta Çocuk 
Evleri Derneği’nin yeni yıl için hazırlamış olduğu kartları 
birbirlerine göndererek , yeni yıl dileklerini iletirken 
derneğe bağışta bulunarak zorlu tedavi sürecindeki 
çocuklara umut oldular.

YENİ YIL TEBRİĞİ
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Agora Rotaract Kulübü

agora Rotaract Kulübü Dolap uygulamasından 
açtıkları Rotadolap hesabından 2. el ürünleri 
yükleyerek , ihtiyaç sahibi çocuklara soğuk 
kış günlerinde bot ve mont yardımı yapmayı 
hedefledikleri projede 2. el kıyafet, şapka,takı,saat 
gibi ürünleri kabul ediyor fotoğraflarını dolap 
hesabına yükleyerek 2.el ürünleri ihtiyaç sahipleri 
ile buluşturuyor.Bağışlayacağınız veya hesaptan 
alacağınız her ürün 1 çocuğun içini ısıtacak yüzlerini 
güldürecek.Kıyafetlerinizi düz bir fonda askı ile 
fotoğrafını çekip beden/renk ve iletişim bilgilerinizi 
rotadolap@gmail.com adresine göndererek destek 
olabilirsiniz.

ROTADOLAp

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü ile Çanakkale Rotaract 
Kulübü’nün ortak toplantısına diyetisyen Begüm Keser 
Erdiş katılım gösterdi.Pandemi de sağlıklı beslenme 
konusu üzerine bilgi verildi.

ÇANAKKALE ROTARACT KuLÜBÜ İLE ORTAK 
TOpLANTI
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü her ay yurtdışı kulüpleriyle 
düzenledikleri Subjects for Everyone projesi 
kapsamında PC4 konulu seminerini düzenledi.

SuBjECTS fOR EVERYONE

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü Rotaract akademi ile 
birlikte Psk.Damla Eyüpoğlu’nun “Psikolojik Esneklik” 
adlı seminerini gerçekleştirdi.

pSİKOLOjİK ESNEKLİK
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü Osmangazi İnteract 
Kulübü ile ortak düzenledikleri toplantıya Koç 
Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı ışık Karlı konuşmacı 
konuk olarak katılım gösterdi.

OSMANGAZİ ROTARACT & OSMANGAZİ 
INTERRACT ORTAK TOpLANTI

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulüp üyesi avukat Sena arıcan, 
mesleği olan arabuluculuk hakkında kısa bir sunum 
yaparak arabulucuğun ne olduğunu, gerekliliğini 
ve hangi durumlarda arabulucuya başvurulması 
gerektiğini anlattı.

BENİM İŞİM BENİM HOBİM
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü’nün her ay yurtdışı 
kulüpleriyle düzenlediği Subjects for Everyone da bu 
ay yoga eğitimini gerçekleştirdiler.

SuBjECT fOR EVERYONE- YOGA

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü yeşil Rotary ve 
Osmangazi Rotary Kulübünün ortaklaşa hazırladıkları 
Rotary algısı,Markası ve İtibarı Seminerine konuşmacı 
konuk olarak üyeleri katılım gösterdi.

ROTARY ALGISI, MARKASI VE İTİBARI SEMİNERİ
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü dezavantajlı gruplardan 
yaşlılara kışın soğukta üşümemeleri için yakacak 
yardımında bulundu. Proje yerel basında yer aldı.

SICACIK BİR KIŞ İÇİN ELELE

Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü 10 Kasım atatürk’ü 
anma günü için hazırladıkları,atatürk’ün 6 ilkesi ile ilgili 
sözlerini bastıkları ayraçları Paylaşılan Kitap projesi 
kapsamında bıraktıkları kitapların
arasına yerleştirdiler.

ATATÜRK AYRACI
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Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü hız kesmeden gerçekleştirdiği 
3f(for forever friendship) projesinde bu hafta, 
asbaşkan İrem Sayın, sayman Merve Tufan , ve KTBHK 
Başkanı Elif Özege eşliğinde, misafir üyeTöre Çolak 
ile gerçekleştirdi. Katılım gösteren herkese teşekkür 
ederiz.

3F

Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü’nün 626. Döneminin 9. 
Toplantısını 15 aralık Salı günü, Zoom üzerinden, 
5.Grup Kulüpleri (Çalıkuşu, Efes, Smyrna ve Urla 
Rotaract Kulüpleri) ile birlikte ortak gerçekleştirdi.
Toplantıya Borsa İstanbul ve yatırım hakkında bizleri 
bilgilendiren Sabancı Holding yatırımcı İlişkileri 
Direktörü Kerem Tezcan’ı konuşmacı konuk olarak 
ağırlandı. Değerli konuğu bizlerle buluşturduğu için 
sekreterimiz Hikmet altınışık’a teşekkür ederiz. Konak 
Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen bu 
önemli toplantıya katılan tüm kulüplerin, üye ve aday/
misafir üyelerine teşekkür ederiz.

5. GRup KuLÜpLERİ ORTAK TOpLANTI
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Konak Rotaract Kulübü

Konak Rotaract kulübü Rotaract akademi işbirliğinde 
16 aralık’ta “İşletmeler için Sosyal Medya ve Dijital 
Pazarlama” eğitimini gerçekleştirdi. Değerli sunumu 
ve keyifli anlatımı için Türk Tuborg’un Dijital Pazarlama 
Direktörü Tuğçe Küçükmutlu’ya, eğitmenimizi bizlerle 
buluşturan MHK başkanı Sinem fikirdeşici’ye ve 
Rotaract akademi’ye teşekkür ederiz.

İŞLETMELER İÇİN SOSYAL MEDYA VE DİjİTAL 
pAZARLAMA EĞİTİMİ

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü ayda bir kez düzenlediği “7 
yaşından Başlar Mısın” projesinin geçen ay ki konuğu 
Gündoğdu Çevre Müh. Dan. ltd. Şti. kurucusu, 1995-
2005 İzmir İl Çevre Müdürü ve İzmir Rotary Kulübü 
geçmiş dönem başkanı Çevre yüksek Mühendisi Rtn. 
Dr. Vildan Gündoğdu’ydu.

7 YAŞINDAN BAŞLAR MISIN?
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İzmir Rotaract Kulübü

02.12.2020 tarihinde İzmir Rotaract Kulübü-Bornova 
Rotaract Kulübü ve İnşaat ve yapı Meslek Grubu’yla 
ortak yüksek Mimar Rtn. Hüseyin Egeli ile “Deprem, 
Pandemi ve yeni Mimari Dönüşüm” konulu meslek 
sohbeti gerçekleştirdiler.

İZMİR ROTARACT & BORNOVA ROTARACT & 
İNŞAAT VE YApI MESLEK GRuBu ORTAK MESLEK 
SOHBETİ

İzmir Rotaract Kulübü

10.12.2020 tarihinde Rotaract akademi ve İzmir 
Rotaract Kulübü ve Girişimcilik Meslek Grubu ve Hukuk 
Meslek Grubu işbirliğinde “Girişimcilik 101” etkinliği 
kapsamında, Rtc. av. Ozan Karakaya ve Rtc. av. 
Bahadır yazıcı eğitmenliğinde “Girişimciler İçin Hukuk 
Eğitimi” gerçekleştirildi.

GİRİŞİMCİLİK 101 
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Bornova Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

11 Ocak’ta Bornova Rotaract Kulübü tarafından 
Rotaract Club of les Sablettes ile toplantı düzenerek, 
ortak yapılması planlanan proje ve etkinlikler 
konuşuldu. 

Bornova Rotaract Kulübü tarafından 7 Ocak’ta 
Mumbai, Maharashtra’dan Rotaract Club of NM 
College ile toplantı yapılarak ilerleyen zamanlarda 
ortak gerçekleştirilmesi düşünülen etkinliklerden 
bahsedildi. 
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Agora Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

agora Rotaract kulübü bu dönem kardeş kulüp 
anlaşması imzaladıkları Narayni Midtown Rotaract 
kulübü ile birlikte ortak toplantı gerçekleştirdi. Tükiye 
ve güzel İzmir’imizin tarihi eserlerini ,doğal güzelliklerini 
ve kültürel lezzetli yemeklerini tanıtan sunum yapıldı. 
Narayanı Midtown Rotaract kulübü yaşadıkları 
ülkelerinin doğal güzelliklerini Nepal’i bizlere tanıtımını 
yaptı. Karşılıklı olarak ülke tanıtımlarının yapıldığı keyifli 
toplantıda Türkiye ve Nepal arasında güzel dostlukların 
temellerini atılmış oldu. 

Konak Rotaract kulübü tarafından , düzenli 
olarak gerçekleştirilen 3f projesinin 8.haftasında, 
aguascalientes Universitario Rotaract Kulübü, 
Barcelona Condal Rotaract Kulübü katılımcılarıyla ve 
asbaşkan İrem Sayın, Uluslararası Hizmetler Komitesi 
başkanı İrem İşcan ile birlikte gerçekleştirdi. Konak  
Rotaract Kulubü katılım gösteren kulüplerin üye ve 
aday üyelerine teşekkür etti. 
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Konak Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü Club kardeş kulüpleri Tirgu-
Mureş,Rotaract Club Nabeul Neapolis ve Osmangazi 
İnteract Kulüpleri birlikte maske yarışması düzenlediler.

Konak Rotaract kulübü tarafından , Meksika’da 
bulunan aguascalientes Universitario Rotaract Kulübü 
ile Twin Club anlaşması imzalandı. 
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Konak Rotaract Kulübü

Çekirge Rotaract Kulübü

Konak Rotaract kulübü olarak, düzenli olarak 
gerçekleştirdiğimiz ınternational 3f projemizin 
7.haftasında, aguascalientes Universitario Rotaract 
Kulübü, Barselona Condal Rotaract Kulübü, 
katılımcılarıyla ve geçmiş dönem başkanımız Cem 
Özkaya, Uluslararası Hizmetler Komitesi başkanımız 
İrem İşcan ile birlikte gerçekleştirdik. Katılım gösteren 
kulüplerin üye ve aday üyelerine teşekkür ederiz.

Çekirge Rotaract Kulübü, Kardzhali Rotaract Kulübü ile 
“Kardeş Kulüp anlaşması” imzaladı.
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Osmangazi Rotaract Kulübü

Osmangazi Rotaract Kulübü kardeş kulübü Rotaract 
Club Nabeul Neapolis ile ortak toplantı gerçekleştirdi.
Her iki kulüp de birbirlerine ülkelerinin kültürlerini tanıttı.
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Çekirge Rotaract Kulübü

Netflix Teleparty

İzmir Rotaract Kulübü
Happy Hour
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İzmir Rotaract & İzmir Ekonomi

Rotaract Kulüpleri 

ortak Happy Hour

Göztepe Rotaract Kulübü
Yeni Yıl Happy Hour
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İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

Misafir Üyelerle Tanışma

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
Elveda 2020
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Konak Rotaract Kulübü

Happy Hour

Denizli Rotaract Kulübü
Doğum Günü Temalı 

Happy Hour
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Konak Rotaract Kulübü &

Rotaract Club of Baku International

Yılbaşı Temalı Happy Hour

Agora Rotaract Kulübü
Happy Hour
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Agora Rotaract Kulübü &

Agora Rotary Kulübü

Yılbaşı Temalı Happy Hour

Çalıkuşu Rotaract &
Konak Rotaract Kulüpleri

 ortak Happy Hour
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26.12.2020 tarihinde Kendin yap Hobi 
Grubu, Ege Rotaract Kulübü işbirliği ile 
‘Mum yapım Workshop’ gerçekleştirdi.

28.12.2020 tarihinde Kültür Sanat 
ve Hobi Grupları Koordinatörlüğü 
olarak başlattığımız ‘film Maratonu 
– Harry Potter’ serimizin ilk filmini 
izledik. ardından kahoot quizimizi 
gerçekleştirdik.
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01.01.2021 tarihinde Kültür Sanat ve 
Hobi Grupları Koordinatörlüğü olarak 
başlattığımız ‘film Maratonu – Harry Potter’ 
serimizin ikinci filmini izledik. ardından 
kahoot quizimizi gerçekleştirdik.

02.01.2021 tarihinde Kültür Sanat 
ve Hobi Grupları Koordinatörlüğü 
olarak başlattığımız ‘film Maratonu – 
Harry Potter’ serimizin üçüncü filmini 
izledik. ardından kahoot quizimizi 
gerçekleştirdik.
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05.01.2021 tarihinde yeni kurulan hobi 
grubumuz RotaChess Hobi Grubu ilk 
toplantısını gerçekleştirdi

08.01.2021 tarihinde Kültür Sanat ve 
Hobi Grupları Koordinatörlüğü olarak 
başlattığımız ‘film Maratonu – Harry 
Potter’ serimizin dördüncü  filmini 
izledik. ardından kahoot quizimizi 
gerçekleştirdik.



100

09.01.2021 tarihinde RotaGurme 
İzmir&Bursa Hobi Grupları, Çekirge 
Rotaract Kulübü iş birliğinde, Şef Şuayip 
Vatansever eğitmenliğinde ‘Bolonez Soslu 
Tagliatelle’ yapımı gerçekleştirdi.

09.01.2021 tarihinde Kültür Sanat 
ve Hobi Grupları Koordinatörlüğü 
olarak başlattığımız ‘film Maratonu – 
Harry Potter’ serimizin beşinci  filmini 
izledik. ardından kahoot quizimizi 
gerçekleştirdik.
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10.01.2021 tarihinde RotaPlay Hobi Grubu 
‘among Us’ oyununu 2440. Bölge Discord 
Kanalı üzerinden oynadı.

13.01.2021 tarihinde Rotaart İzmir 
Hobi Grubu, gerçekleştirmeyi 
hedefledikleri etkinlikleri planladıkları 
bir online toplantı gerçekleştirdi.
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RotaDoğa İzmir Hobi Grubu, İzmir Ekonomi 
Rotaract Kulübü ile birlikte ‘Tohum 
Bombası Projesi’ ne başladı. Bu projenin 
ilk ayağı olarak tohum bombası yapımı 
videosu hazırladılar. Video, ınstagram ve 
youTube üzerinden yayınlandı.
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 Moda dünyasının en güçlü kadınlarından biri olan Gabrielle 
Bonheur Chanel, kadınları pantolonla tanıştırmıştır ve kadınlar için 
tasarlanmış ilk takım elbisenin yaratıcısıdır.

 Gabrielle Chanel, bir kabare sanatçı olarak sahnede şarkı 
söylediği dönemlerde izleyicileri arasındaki askerler ona “Coco” 
takma ismini vermişlerdir. Seslendirdiği iki ünlü şarkı “KoKoRiKo” ve 
“Quiqu’avuCoco” kendisinin bu isimle anılmasını sağlamıştır.

 Besteci, piyanist ve orkestra şefi olan ıgor fyodorovich 
Stravinsky, 20. yüzyıl müziğinin en etkili ve önemli bestecilerinden biri 
olarak kabul edilir.

 Stravinsky, ailesinin müziği meslek olarak seçmesine izin 
vermemesi üzerine hukuk öğrenimi için Petersburg Üniversitesi’ne 
gönderildi. Bu arada ilgisi müziğe yöneldi. Konservatuvara gitmek 
yerine üç yıl süreyle özel ders aldı.
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 Rus Balesi’nin 1909 sezonu için çeşitli bale müziklerinin orkestra 
düzenlemesini yapmasını istedi. 1923 yılına kadar Rus Balesi için bale 
müziği besteledi.Geçimini bestecilik, piyanistlik ve orkestra şefliğinden 
kazanan Stravinsky, 1939’da konferanslar vermek üzere Harvard’a 
gitti.

 ıgor Stravinsky’nin 29 Mayıs 1913’te ‘Theatredes Champs-
Elysees’ tiyatrosunda ‘Rite of Spring’ gösterimine katılan Coco 
Chanel, gösteriyi hayranlıkla izledi ve Stravinsky’nin sanatına olan 
hayranlığı daha da arttı. O zaman henüz tanışmamışlardı.

 Coco Chanel, ıgor Stravinsky ile sevgilisi Duke Dmitri Pavlovich 
ile beraberken tanıştı. Chanel’e aşık olan Stravinsky de o zamanlar 
evliydi.

 1920 yılında bir partide ıgor Stravinsky ile tanışan Chanel, 
Stravinsky’nin ailesi ile kalacak yer aradıklarını duyunca kendi evinin 
kapılarını açtı. Coco Chanel’in teklifi üzerine Stravinsky, eşi ve kuzeni 
olan Catherine ve dört çocuğu Coco’nun kent dışındaki evinde 
kalmaya başladı.
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 Kısa bir süre gizli bir ilişki yaşayan Stravinsky ve Chanel, 

birlikteliklerini aniden sonlandırdı. Coco, evli biriyle ilişki yaşamak 
istemiyordu.

 Coco, birlikteliklerini bitirse de ıgor’un sanatına ve kişiliğine 
olan hayranlığını sonlandırmadı. İlişkilerini sonlandırmalarına rağmen 
görüşmeye devam ettiler.

 Stravinsky bu aşktan hiç bahsetmemiştir. Stravinsky’nin eşi de 
bu ilişkiyi kesinlikle yalanlamıştır. ancak, 1946 senesinde Coco Chanel 
kendi biyografisini yazan Paul Morand’a bu ilişkiyi anlatmıştır.
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Gizem Gökay
Kültür Sanat ve Hobi Grupları Takımı

HARRY pOTTER HAKKINDA 
BİLİNMEYENLER
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ROLE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü

Berkay Berkman ile bir oyuncunun role nasıl hazırlandığını 
öğrenip çeşitli rol çalışma pratikleri yapılacaktır.

2 Şubat

YAŞAM KOÇLuĞu EĞİTİMİ

Hedeflerinize daha hızlı ve etkili ulaşmanıza yardımcı olacak, 
değişim ve gelişime açık olan bireylerin faydalanabileceği 
kişisel gelişim hizmetinin anlatılması ve örneklendirilmesi ile ilgili 
bir eğitim olacaktır.

5-12 Şubat
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TOHuM BOMBASI EĞİTİMİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü 
RotaDoğa Hobi Grubu

Tohum Bombası Eğitimimizde daha öncesinden sizlerle 
paylaştığımız yapım videosunu canlı olarak hep birlikte 
gerçekleştireceğiz. Öncesinde Dünyamızdaki ormanlar ve 
yangınlar ile ilgili eğitmenimizin bilgi paylaşımından sonra 
hep birlikte evimizdeki atık kâğıt ve yediğimiz meyvelerin 
çekirdeklerinden tohum bombalarımızı hazırlayacağız. 
Pandemi sonrasında gerçekleştireceğimiz doğa yürüyüşü 
ile hazırladığımız bu tohum bombalarını doğaya hep birlikte 
bırakacağız.

18 - 22 Ocak
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AVANGART SANATIN AMERİKA’YA GÖÇÜ 
EĞİTİMİ

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

“avangart Sanatın avrupa’dan amerikaya Göçü” 
eğitimimizde modernizmin terminolojisini açıklayıp, 
Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kubizm, futurizm, Surrealizm, 
Dada, ve Kavramsal Sanat gibi sıkça duyulan akımlarını 
tanıyacağız. avrupa’da modern sanatın yıkmayı hedeflediği 
kemikleşmiş estetik gelenek, kurum, ve otoriteleri anlatacak, 
modernistlerin hangi siyasi, felsefi ve bilimsel kuramlardan 
esinlenip, eserlerinde nasil yapisal ve teknik yenilikler 
hedeflediklerini tartışacağız.

16-23 Şubat
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SİNEMANIN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ İYİLEŞTİRİCİ 
GÜCÜ EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü

Hepimizin duygularının en derinine dokunan filmler yok 
mudur? Kimi güldürür, kimi ağlatır, kimi heyecanlandırır.. 
Hepimizi iyileştiren bir güçtür sinema…

18 Şubat
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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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