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EDİTÖRDEN

Değerli Rotaractör dostlarım,
Ağustos Ayı sayımız ile karşınızdayız. Dergimizin
bu sayısında bölgemiz ve kulüplerimizden
haberlerini okuyabilir, içerikler ve Kültür Sanat
Bülteni’yle keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Milletimizin Kurtuluş Mücadelesi’ndeki önemli
zaferlerden birisi olan Başkomutanlık Meydan
Muharebesi’nin 97. Yılını kutluyor, başta Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal
zaferi bize armağan eden kahramanlarımızı
minnet ve şükranla anıyoruz.
Bizleri kırmayıp bu önemli zafer için “30
Ağustos Zafer Bayramı” yazısını kaleme alan İzmir
Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Sayın Ulvi Puğ’a
teşekkürlerimizi iletiyor ve bu anlamlı yazıyı
sizlerle paylaşıyoruz.

Rtc. Barış MALALİÇİ
2019-2020 Dönemi
Rotavizyon Koordinatörü

Katkı koyan tüm Rotaractör dostlarımıza teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.
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İçerik: Av. Ulvi Puğ
Dursun arkadaşı Temel’e; “Ula Temel!” demiş “Penum dedem şehit düşmeden önce tam üç
savaşa katilmuş. Kaçincu savaşında öldiğuni pilursen akşam sana rakı ısmarlayacağum!”
“Nereden pileyum da!” demiş Temel, “Pileysun ki tarih pilgim çok zayiftur.”
Keşke tarihimizi bilmemek, Temel gibi sadece rakı
kaybetmemize sebep olsa. Atatürk; “Tarihini bilmeyen
milletler yok olmaya mahkumdur!” demiş.
Tarihi bilmeyenlere öğretmek kolaydır. Ancak asıl
sıkıntı tarihi bildikleri halde, bile bile çarpıtanlardadır.
Bugün bir büyükşehir belediye başkanımızın söylediği;
“30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram
değildir” sözleri bu çarpıtmanın en acı örneklerindendir.
Ortalama bilgi ve zekaya sahip olan herkes bilir ki 30
Ağustos şanlı Kurtuluş Savaşımızın dönüm noktasıdır.
Çünkü Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı yoluna çıkarken nasıl ki “Ya İstiklal Ya Ölüm!”
dediyse, 30 Ağustos’un hemen öncesinde Büyük Taarruz emrini verirken de aynı kararlılık
ve sorumluluk içindeydi. En yakın silah arkadaşları bile büyük taarruza şüpheyle bakıyor
ve “Tüm gücümüzü bir taarruzda kullanacağız. Peki ya kaybedersek!” diyorlardı.

4

İçerik: Av. Ulvi Puğ
Mustafa Kemal Büyük Taarruz emrini vermeden önce 25 Ağustos’ta cephede bir çadırdaki
portatif yatağında uyumaya çalışıyordu. Sağa dön, sola dön... Bütün bir milletin kaderi
omuzlarında ve “Ya kaybedersek ” demişti ona arkadaşları. 15 gün sonra İzmir’deyiz
demişti Mustafa Kemal.
Peki ya kaybedersek…
Ama büyük liderler böyle en zor anlarda kendilerimi
isbat ederler. Ve o büyük taarruz emrini vermişti.
Sabah 5.30’da sessizlik yerini top seslerine bırakmıştı.
Kalktı dışarı seslendi Ali orda mısın bana bir kahve yap.
Saat 6.20 de taarruzdan 50 dakika sonra ilk müjdeli
haber geldi;
Kemalettin Sami Bey 50; “Birliklerimiz Kalecik’i işgal etti”
diyordu.
İlk bir iki gün bu tür haberlerle geçti.
29-30 Ağustosa bağlayan gece Cephenin Harekat Dairesi Başkanı Tevfik Bey, çeşitli
kolordu ve tümenlerden gelen bilgileri Cephe kumandanı İsmet İnönü’ye sunmuş ve
İnönü gördüklerine inanamıştır. Bunları hemen paşaya da gösterin, diyerek Atatürk’e
göndermiştir.

5

İçerik: Av. Ulvi Puğ
Mustafa Kemal Atatürk o sabahı şöyle anlatır.
“Afyon’da belediye binasında bana ayrılan bir odada yatıyordum. Beni uyandırıp Tevfik
Beyin geldiğini bildirdiler. Tevfik Bey getirdiği savaş durumunu gösterdi. Hemen İsmet ve
Fevzi’yi çağırınız dedim. Bir de üçümüz birlikte durumu gözden geçirdik ve şu neticeye
vardık ki; Türkün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı, ufuktan bütün parlaklığı ile
doğacaktır.”
Yeni harekat tedbirlerimizi buna göre aldık.
Ve gerçekten de 30 Ağustos Türk Milletinin Özgürlüğü derin derin, doya doya ve gururla
ciğerlerine çektiği gün olarak tarihe geçecek ve emperyalizmle mücadele eden tüm mazlum
milletlerin umudu olacaktı.
Durum bu kadar açıkken, 30 Ağustos’u hala anlayamayanlara veya bilerek çarpıtanlara
bırakalım gereken cevabı Falih Rıfkı Atay versin:
“Nemiz varsa, eğer bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaşlar olmuşsak, şerefli
insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının pençesinden, vicdanımızı ve düşüncemizi
Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda
ana bağrının sıcaklığını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos
Zaferine borçluyuz.’’

6

Türk Milleti;

İçerik: Av. Ulvi Puğ

Bugün dini bayramlarını doya doya coşkuyla kutlayabiliyorsa, bunu Milli Bayram olarak
kutladığımız günlere, o günleri de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu
olduğumuzu asla unutmamalıdır.
Ve unutulmamalıdır ki;
Tarihe dayalı senaryo yazılabilir ama SENARYOYA DAYALI TARİH YAZILAMAZ!
30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kutluyor ve başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere bu en büyük zaferi bize armağan edenleri bir kez daha, rahmet, minnet ve şükranla
anıyorum.
											
Av. Ulvi Puğ
İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı
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DEVİR TESLİM TÖRENLERİ

BALIKESİR ROTARACT KULÜBÜ

1 Temmuz 2019
ÇANAKKALE ROTARACT KULÜBÜ

2 Temmuz 2019

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ

MAVİŞEHİR ROTARACT KULÜBÜ

2 Temmuz 2019
OSMANGAZİ ROTARACT KULÜBÜ

2 Temmuz 2019

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ

YILDIRIM BAYEZİD ROTARACT KULÜBÜ

3 Temmuz 2019
URLA ROTARACT KULÜBÜ

3 Temmuz 2019

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ

ÇİĞLİ ROTARACT KULÜBÜ

4 Temmuz 2019
NİLÜFER ROTARACT KULÜBÜ

4 Temmuz 2019

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ

MAGNESİA ROTARACT KULÜBÜ

8 Temmuz 2019
GÜZELYALI ROTARACT KULÜBÜ

10 Temmuz 2019

DEVİR TESLİM TÖRENLERİ

DENİZLİ ROTARACT KULÜBÜ

12 Temmuz 2019
BORNOVA ROTARACT KULÜBÜ

16 Temmuz 2019

BÖLGEDEN HABERLER

BÖLGEDEN HABERLER

Anıtkabir Ziyareti
Her yıl yeni Rotary döneminin başında ziyaret ettiğimiz Ata’mızın huzuruna bu sene de
7 Temmuz’da çıktık. Bu gezide bize katılamayan sizler için Ankara ve Anıtkabir ziyaretini
bu yazımızda biraz özetlemeye çalıştık.
Cuma gecesi Ankara’ya doğru çıktığımız otobüs yolculuğu her sene olduğu gibi bu sene
de bol eğlence ile doluydu. Ee öyle olunca da uzun geçen yol, yorucu olmaktan çok
keyifli oluyor… Varış, son dakika bulunan harika bir kahvaltı ve otele yerleşildikten sonra
yolumuz doğruca Anıtkabir!
Aslanlı Yol’dan giriş yaptığımız tören alanına
yürüyüş bizler için oldukça heyecanlı ve anlamlı.
Aslanlı yola döşenen taşlar özellikle asimetrik
olarak döşenmiştir. Ayrıca taşların arasında beşer
santim aralıkların içinde çimler döşenmiştir.
Burada ziyaretçilerin bu yolda yürürken sağa, sola
ve yukarıya bakmamaları, daima yere bakarak
yürümeleri amaçlanmıştır. Bu yolda mimarların
tasarladığı gibi ‘başınız önde yürümeli’ saygılı bir
şekilde Ata’nın huzuruna çıkmalısınız. Buraya kim
gelirse gelsin, beden dili ve psikolojik olarak başını
öne eğdiği ve bu şekilde yürüdüğü görülmektedir.
Bu yolun sağ ve sol tarafında toplam 24 adet
aslan heykeli bulunmaktadır. Bu 24 aslan, 24 boyu
temsil etmektedir. Aslan, Türk kültüründe gücün ve
kuvvetin sembolü anlamına gelmektedir. Aslanların
kedi gibi yatar pozisyonda olması ise bu büyük
gücün barışseverliğini sembolize eder. Aslanların
yola çift çift dizilmesinin sembolü ise milletin birlik ve
beraberliğini vurgular.

BÖLGEDEN HABERLER

Anıtkabir Ziyareti
Tören alanına ulaştığımızda ise güzelliği ve
görkemiyle tüm ziyaretçilerini büyüleyen
Anıtkabir’in her köşesinde ince bir düşünce
ve detayın gizli olduğu gözümüze çarpıyor.
Merdivenlerden
çıkarken
gördüğümüz
detaylardan bazıları sol kısmında yer alan
Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni, sağ
kısmında Sakarya Meydan Muharebesi’ni
anlatan büyük kompozisyonlardır. Tören
ziyaretine katılacak tüm Rotaryen, Rotaract
ve Interactlar ziyaretten 15 dakika önce
merdivenlerin önünde tören düzeni alırlar.
2420, 2430 ve 2440. Bölge Guvernör ve BRT’leri tören sırasının önünde durarak törene
başkanlık eder, sembolik çelengi askerler eşliğinde taşırlar ve herkes siren sesi ile bir
dakikalık saygı duruşu yapar. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunur, çelenk
mozoleye koyulur ve gruplar 6’şarlı şekilde mozeleden ayrılırlar.

Anıtkabir Ziyareti

BÖLGEDEN HABERLER

Törenin ikinci aşaması ise 3 Bölge Guvernörünün anı
defterine imza atmasından oluşuyor. Döneme dair iyi dilek
ve temenilerin de içinde olduğu Ata’ya saygı yazısı sesli
olarak katılımcılara okunur ve törenin resmi kısmı sona erer.
Üçüncü ve son bölümde ise Anıtkabir’in görkemli
merdivenlerinde 3 bölge olarak toplanıp fotoğraf çekiliyoruz.
O merdivenlerde oluşturduğumuz kalabalık, her sene
olduğu gibi bu sene de olağanüstüydü; Rotary ve Rotaract’ın
gücünün harika bir göstergesi !

Haber: Kurumsal Tanıtım ve İletişim Koordinatörü - Gizem Aykut

Bursa Basın Toplamtısı
UR 2440. Bölge 2019-2020 Dönemi
Bursa Basın Toplantısı Federasyon
Başkanımız Rtn. Fatih Akçiçek, kulüp
başkanları, Rotary ve Rotaract üyelerinin
katılımı ile gerçekleşti. 9 Temmuz Salı
günü RUMELİSİAD (Rumelili Yönetici
Sanayici ve İş Adamları Derneği) Evi’nde
‘Rotary Dünyayı Birleştirir’ teması ile
gerçekleştirilen basın toplantısına basın
mensuplarının yoğun ilgi gösterdi.

BÖLGEDEN HABERLER

.
İIzmir Basın Toplamtısı

BÖLGEDEN HABERLER

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 2019-2020 dönemi basın toplantısı
12 Temmuz’da İzmir Konak Milli Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. ‘Rotary Dünyayı
Birleştirir’ teması ile gerçekleştirilen davete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer de katılım gösterdi. Gerçekleştirilen basın toplantısına Rotary’nin bugüne kadar
dokunduğu hayatlardan birbirinden farklı konuşmacılar, Uluslararası Rotary 2440.
Bölge Federasyonu Başkanı Fatih Akçiçek, Rotary ve Rotaract üyeleri konuk oldu.

KULÜPLERDEN
HABERLER

KULÜPLERDEN HABERLER

ROTARY OKULA GELDİ
18/07/2019 tarihinde Mavişehir Rotary, Mavişehir Interact ve Mavişehir
Rotaract Kulüpleri “Rotary Okula Geldi” projesi kapsamında Şemikler Lamia
Karer Ortaokulu’nu yenilemiştir.

KULÜPLERDEN
HABERLER
MAVİŞEHİR ROTARACT KULÜBÜ

ROTA

World

İzmir Rotaract Kulübü, Kyiv-City Rotaract Kulübü ile Kardeş Kulüp Anlaşması
imzaladı.

ROTA

World
İzmir
Rotaract
Kulübü
asbaşkanı ve üyeleri KyivCity
Rotaract
Kulübü’nü
ziyaret etti. Yapmış oldukları
ziyarette Ukrayna Rountrip’e
katılarak, Kyiv-City Rotaract
Kulübü ile bayrak değişimi
gerçekleştirmişlerdir.
Ayrıca İzmir Rotaract Kulübü
ile Kyiv Rotaract Kulübü
birbirlerine Kültür Kutusu
hediye etmişlerdir.

ROTA

World

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, Golden Riders Rotaract Kulübü ile Kardeş
Kulüp Anlaşması imzaladı. Kulüpler “30 Temmuz Arkadaşlık Günü” temalı
ortak bir proje yapacaktır.

Ocakbaşı

Çekirge Rotaract Kulübü

Happy Hour

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Happy Hour

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

Happy Hour

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü

ROTARY THEMES
MAKE DREAMS REAL

.
Içerik:Berke Ergüven - Ege Rotaact Kulübü

30.000
Yine de, kalbim başka bir yöne çekildi. Çünkü araştırmalarımın tam ortasında
bir sayı ile karşılaştım. Bu sayı otuz bin idi – beş yaşın altındaki çocukların
sayısı, her gün önlenebilir hastalıklardan ölen…
İlk başta bunun bir hata olduğunu düşündüm. Belki de fazladan sıfır vardı, 2
tane olmasa bile en azından 1 tane fazladan sıfır. Belki de bu sayı ayda veya
yılda olarak belirtilmişti.
İmkansızdı, mantığım almıyordu, inanamadım! 21. yüzyılda, en kıymetli
yaşlarında olan çocuklardan 30.000’i, her gün ölmeleri mümkün olabilir
miydi?
Ama bir yanlışlık yoktu sayıda, sordum, bu nasıl mümkün olabilirdi?
Cevaplar, sayıdan daha fazla vicdan sızlattı. Temel ilaç, aşı ve sineklik eksikliği
nedeniyle gereksiz yere zatürree, kızamık ve sıtmadan ölmekteydi. Sadece
10 kuruşa mal olan bir paket rehidrasyon* tuzunun bulunamayışı nedeniyle
ishalli hastalıklardan ölüyorlar. Her gün binlerce kişi ölüyor, çünkü yıkanmak
veya içmek için temiz suları yok. Onlar sağlık koşullarının yetersiz olması ve
kötü beslenme ile birlikte ölümcül hale gelen hastalıklar yüzünden ölüyorlar.
Aileleri, aşırı yoksulluk döngüsünde mahsur kaldıkları için ölüyorlar.
*Rehidrasyon veya rehidratasyon tuzu: bebeklerin ve çocukların ishallerinde, vücuttan kaybolan su
ve elektrolitlerin (tuzların), tekrar yerine konmasını sağlar. Bu nedenle ishalde hayat kurtarıcıdır.

ROTARY THEMES
MAKE DREAMS REAL

.
Içerik:Berke Ergüven - Ege Rotaact Kulübü

30.000
Çocukları sağlıklı tutmak için çok şey yapılabilir: sivrisinek
ağları, rehidrasyon tuzları, vitaminler, aşılar. Ve biraz daha
fazlasıyla çok şey yapılabilir: eğitimli doğum görevlisi, basit
klinik, okul beslenme programı, hemşire. Bunlar çocukların
hayatlarını kurtarmanın basit ve doğrudan yoludur. Son
birkaç yılda, günlük ölüm sayısı zaten 30.000’den 26.000’e
düştü. İyileştirmenin bir kısmının su, sağlık, açlık ve
okuryazarlık alanlarında Rotary hizmeti sayesinde olduğuna
inanıyorum. Biz zaten çok şey yapıyoruz. Ancak çabalarımızı
yoğunlaştırırsak daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum.
1975-76 Dönem Teması

Bu nedenle 2008-09’da Rotary olarak,
geçmiş
yıllarımızın
çoğunda
sahip
olduğumuz hizmet önceliklerini, bilgi
birikimimize ve deneyimimize dayanarak
sürdüreceğimize inanıyorum.

ROTARY THEMES
MAKE DREAMS REAL

.
Içerik:Berke Ergüven - Ege Rotaact Kulübü

30.000
Ancak bu yıl sizden, bu alanlardaki
çalışmalarınızı çocuklara ve dünyamızdaki
korkunç çocuk ölüm oranlarını azaltmaya
yönlendirmenizi isteyeceğim. 2008-09’da,
sizlerden dünyanın çocukları için “Düşleri
Gerçekleştirmenizi” isteyeceğim. Bu
bizim temamız olacak ve hepinizedir bu
meydan okumam. Gelecekte, çocuklara
umut ve şans vererek Hayalleri Gerçek
Yapacağız…
Sevgilerimle

Dong Kurn (D.K) Lee
2008, Seoul Hangang, Korea

.

.

.
.
Içerik: Bestem Menokan – Izmir Rotaract Kulübü

Glasharmonika

Tek başına ses çıkartabilen bir müzik
aleti değil, ancak synthesizera bağlı bir
tür klavye gibidir. Çalışma prensibi
ise lazer demetlerine dokunularak
programlanmış notaların
seslendirilmesine yarıyor. Fakat
kullanım alanı diğer müzik
aletlerine göre sınırlı. Aslında
daha çok konserlerde şov
yapmak için kullanılıyor.

18. yüzyılda Benjamin Franklin
tarafından icat edilmiş. Yatay
olarak 37 kase, demir bir dingile
tutturulmuş. Alman müzik
bilimci Friedrich Rochlitz ve bu
müzik aletini kullanan benzer
kişilerin delirmesi sonucu
müzik aleti yasaklanmış..

Laserharp

.

.

.
.
Içerik: Bestem Menokan – Izmir Rotaract Kulübü

Theremin

Theremin, çalarken temas gerekmeyen
müzik aletidir. İsmini mucidi olan Rus
Profesör Leon Theremin’den alır,
1928’de mucidi tarafından patenti de
alınmıştır. Kontrolü iki metal anten
arasında sağlanır, bu antenler aleti
çalan kişinin ellerinin pozisyonunu
algılarlar. Bir el ile titreşim
dalgaları gönderilir diğer el ile de
sesin şiddeti ayarlanır.

2001’de projelendirilen eigenharp,
120 tuşlu, elektronik bir enstrüman.
Müzisyen John Lambert tarafından
icat edilen bu tuşlu, telli ve üflemeli
enstrüman, üç müzik aletini yani
piyano, saksafon ve gitarı aynı
potada eritiyor. Yaklaşık 124 cm
uzunluğu, 8 cm genişliği ve 4 cm
kalınlığıyla da oldukça ergonomik.

Eigenharp

.

.

.
.
Içerik: Bestem Menokan – Izmir Rotaract Kulübü

Alphasphere

Üretim, performans, kompozisyon ve
müzik eğitimi için tasarlanan alphasphere,
İngiltere’deki Nu Desine tarafından
2012’de geliştirildi. Geometrik mantık
temelli üretilen bu enstrüman,
dokunmatik ve basınca duyarlı
pedlerden oluşuyor. Elektronik
müzik üretenler için daha fazla
tonla ifadeyi artırmayı amaçlayan
alphasphere’ın, nexus ve elit
olmak üzere iki serisi mevcut.

Elasticsynth
New York Üniversitesi’nde icat edilen
bu müzik aleti ses çıkarmak için elastik
bantlara ihtiyaç duyar. Elastik şeritlerin
esnemesini ölçen algılayıcılar ile
çalışan elasticsynth, esneme ile
oluşan sinyalleri sese dönüştürerek
çalışır.

.
- Ülken -Konak Rotaract Kulübü
Içerik: Yigit
Motivasyona en çok ihtiyacı olan meslekler arasında bir sıralama yapsak çok da tartışmadan “Girişimciliği”
oy birliği ile en üst sıralara koyabiliriz. Ancak sizleri cesaretlendirebilecek yeterince yazı ve başarı hikayesi
olduğuna eminim, bu yüzden o konulara hiç girmeyeceğim.
Bu yazıda “Girişimciliğe Başlarken” tüketmeniz gereken tüm kaynakları bir araya getiriyorum.

Sizlerle girişimciliğe başlarken okuduğum yazıları, kullandığım araçları; izlediğim videoları kısaca tüm içerikleri
bu yazıda aktarmaya çalışacağım. Aslında bu yazıyı sıkça karşılaştığım “Girişimciliği öğrenmeye nereden
başlamalıyım” sorusuna toplu bir cevap olarak da yazıyorum. Neyse çok uzattım, başlayalım. Bolca kaynak
paylaşmaya çalışacağım.

Girişimciliğe dair notlar

I Yiğit Ülken

102 -İş Modeli Kanvası
İş
fikrimizi
Alex
Osterwalder
tarafından geliştirilen “iş modeli
kanvasına” aktararak başlıyoruz.
Temel ortaklarımızı, müşterilerimizi,
değer
önerilerimizi
ve
diğer
tüm kutucukları anlaşılır şekilde
dolduruyoruz.

103- Araştırma
Buradaki en büyük dostunuz Google. Doğru anahtar kelimelerle birçok
faydalı dökümana ulaşabilirsiniz.
						
Pazar araştırmaları için “X Market Report” - “Y Insight” gibi aramalar işinizi
kolaylaştıracaktır. Ayrıca statista, ibisworld’ten de data bulabilirsiniz.
						
Türkiye pazarı ile ilgili Webrazzi ve e-girişim sitelerinde anahtar kelimeleri
aratarak da istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
İşte geldik benim favorilerime; Sektör analizi yapmak
ve globaldeki rakiplerimizi öğrenmek istiyorsak
adresimiz crunchbaseve CB Insight.

Girişimciliğe dair notlar

I Yiğit Ülken

Crunchbase ile aramalarınızı sektöre, yatırımcıya,
girişimcilere göre yapabiliyorsunuz. Örneğin; Stripe
“kimler tarafından-ne zaman kuruldu, ilk yatırımı
kim yaptı, son yatırım turunda ne kadar değerleme
aldı ?” sorularının cevaplarını alabiliyorsunuz.
							
CB insight ise Marketmap’leri ile ünlü ve hemen
hemen her sektör ile ilgili çok detaylı araştırmaları
mevcut.

Mutlaka ama mutlaka CB Insight “newsletter”larına abone olmayı unutmayın.
Sektöre özel mail listeleri de bulunmakta mesela ben haftalık olarak
“HealthTech” maillerini de alıyorum.
			
Zaman zaman Airbnb, Apple gibi girişimleri inceledikleri raporları da
yayınlıyorlar.
		
					
Güne Anand SanWal’dan gelen mailler ile başlayınca, öğrenecek ne kadar
çok şey olduğunu farkediyor insan.
						
Gerçekten sadece CB Insight raporlarını okumak bile
başlı başına bir mesai ancak bir o kadar da keyifli.

Girişimciliğe dair notlar
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104- Prototip Geliştirme
Bu
konuda
malesef
donanım
geliştirme
konusunda
yardımcı
olamıyorum onu baştan diyeyim.
Startup Collections adresine girerek;
sunum hazırlama, landing page
oluşturma, trend renkleri seçme,
logo tasarlama, web site yapmak,
kod öğrenme, video hazırlama,
form oluşturma, ekip yönetimi ve
sosyal medya yönetimi araçları
gibi ücretli&ücretsiz birçok aracı
bulabilirsiniz. 					
			
Biraz daha profesyonel olayım derseniz Envato Market var. Burada da .psd
.sketch arayüzlerinden web sitesi temalarına, 3d objelerden ses örneklerine
kadar birçok hazır kod ve tema bulunmakta.				
Girişiminizi tanıtan kısa video animasyonlar yapmak
isterseniz powtoon ve goanimate ile kendiniz kısa
sürede hazırlayabilirsiniz.

Girişimciliğe dair notlar

I Yiğit Ülken

105- Görsel Oluşturma & Tasarım
Görsel ve tasarım konusunda çok tecrübe sahibi olduğumu söyleyemem. Hep
birlikte aşağıdaki siteleri ziyaret edelim.
						

SHERPA BLOG		

Userpots Almanac2016/2015...

MarvelApp Blog		

Bigumigu

						

						

Aşağıdaki tasarım araçları ile de dakikalar içerisinde çok güzel görseller
hazırlayabilirsiniz.
						
Canva, Venngage, Snappa, creatlr, designbold, colorhunt, applaunchpad, MockUp,
piktochart ve iconlar için flaticon.

106- Şirket Kurulumu
Bu konuda bir sürü seçenek var. Adi Şirket, A.Ş, Ltd, C Corp, E Residency vs vs.
Paraşüt.com, şirket kurma hakkında aradığınız tüm bilgileri basit bir dille
aktaran oldukça doyurucu bir bloga sahip.
						
Stripe Atlas ile Amerika’ya gitmeden Delaware isimli eyalette şirket
kurabiliyorsunuz $500 ödemek kaydıyla. Stripe şirketiniz adına Silicon Valley
Bank’ta hesap bile açıyor sizin yerinize. Türkiye’den
ödemeleri alma konusunda fazla kaynağa erişemedim.
Atlas’ın sitesini incelemenizi öneririm. Ayrıca bu konu ile ilgili
Startup Hukuku da güzel bir yazı yayınladı.

Girişimciliğe dair notlar
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107- Online Ödeme Alma
Çok fazla söze gerek yok, yerli malı yurdun malı:
						
iyzico ve paraşüt
Galiba bu kadar.
Elimden geldiğince bildiğim araçları ve
okuduğum yazıları paylaşmaya çalıştım
buraya kadar okuduysanız önce tebrik
daha sonra da teşekkür ederim.
					
			

Güzel bir yaşam ve bol şans diliyorum herkese.

ROTARACT AKADEMİ

Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Eğitimler
SPOR AKADEMİSİ – WINDSURF EĞİTİMİ
Döneme hızlı bir giriş yapan
Rotaract Akademi 14 Temmuz
2019’da Urla Göztepe Windsurf
Tesisi’nde dönemin ilk Spor
Akademisi eğitimini düzenledi.
1 saatlik kara eğitiminden sonra
denizde uygulamalı olarak; 11
katılımcı ve 8 izleyici ile gerçekleşen
bu keyifli eğitimde katılımcılar zorlu
fakat keyifli bir deneyim elde ettiler.

Karada akrobatik ve atletik figürler
sergileyen katılımcılar, denizde bir
miktar zorlansalar da basit düzeyde
board üzerinde kalmayı, temel duruş
ve ilerlemeyi başardılar.

ROTARACT AKADEMİ

Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Eğitimler
BAŞARI SENSİN EĞİTİMİ - İZMİR ROTARACT KULÜBÜ
17 Temmuz 2019’da İzmir Rotaract Kulübü dönemin ilk eğitimini düzenledi.
17 katılımcının başarı ve etkili iletişim için kendileriyle yapması gereken 4
anlaşmayı öğrendiği, Gözde Sapanlı eğitmenliğindeki bu interaktif eğitimde
yapılan simülasyonlar katılımcıların yeni bir bakış açısı elde etmesine katkıda
bulundu.

ROTARACT AKADEMİ

Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Eğitimler
İŞ DÜNYASINDA ETKİN KONUŞMA EĞİTİMİ – BOSTANLI ROTARACT KULÜBÜ
30 Temmuz 2019’da Bostanlı Rotaract Kulübü, Rtc. Utku Haser eğitmenliğinde
İş Dünyasında Etkin Konuşma Eğitimi düzenledi. Atölye GD Alsancak ev
sahipliğinde düzenlenen bu uygulamalı eğitimde 17 katılımcı; etkili konuşma,
vücut hareketlerinin etkili konuşmaya katkısı ve doğru telaffuz konularında
uygulamalar yaptılar.

AĞUSTOS AYINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ROTARACT AKADEMİ
EĞİTİMLERİ
Katılımlarınızı Rotaract Akademi’nin internet sitesi üzerinden veya
https://docs.google.com/forms/d/14KoeCasPFTPCabnH1T3fHvDW72X
6CyyauY3WTdLCFVc/edit linkini kullanarak bildirebilirsiniz.

MÜZİKLE AYDINLANMA EĞİTİMİ

Dönemin ilk Akademi Özel Eğitimi 19 Ağustos 2019’da gerçekleşecek.
Katılımcıların müzikle aydınlanarak içlerindeki neşeyi, yaşam enerjisini
ortaya çıkarmaları ve olumsuz düşüncelerden kurtulmaları için müzikle
yapılacak bu uygulama eğitimi Sağlıklı Yaşam Derneği’nin katkılarıyla
gerçekleşecek. Eğitime ilişkin detaylar, e-posta üzerinden duyurulacak.

Potaract Hobi Grubu
Dönemin ilk sayısını, hızlı bir
girişle Potaract Hobi Grubu
attı.

Sporun ve bol eğlencenin bir
arada olduğu hobi grubununda
ilk maçı her zaman olduğu gibi
dostluk kazandı. Kemal Deniz
Günay, Kevin Garnet gibi
parladı...

Kültür Sanat
Bülteni

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ

Bursa’daki Etkinlikler
Sagopa Kajmer Konseri
Tarih ve saat: 03/08/19 20:00
Etkinlik Yeri: Club İnferno

Hamak Festivali
Tarih: 03/08/19-04/08/19
Etkinlik Yeri: Balat Ormanı

3 - 4 Ağustos 2019’da Bursa Atatürk Balat Ormanı’nda gerçekleştirilecek olan Hamak
Festivali; cumartesi günü Bülent Ortaçgil konseri, pazar günü ise Can Gox konserine
ev sahipliği yapıyor. Bunun dışında; atölyeler, oyunlar, + 18 lounge area, gün batımı
partileri, yazarlar, söyleşiler, müzik dinletileri, turnuvalar, hamak pazarı, yiyecek
içecek ve tasarım stantları gibi geniş bir içeriğe sahip festival, tüm hamak severleri
tembelliğe davet ediyor.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ

Bursa’daki Etkinlikler
Zengin Mutfağı Tiyatro Oyunu
Tarih ve saat: 19/08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Bursa Kültür Park Açık
Hava Tiyatrosu

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970
olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması.
Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin
önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki
değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.
Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro
sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır. 1978
yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı
canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu
kadrosuyla tekrar sahnede.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ

Bursa’daki Etkinlikler
12 Numaralı Adam
Tarih ve saat: 24 /08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Bursa Kültür Park Açık
Hava Tiyatrosu

Erkan Kolçakköstendil’den 90 dakikalık ‘’tek kişilik’’ gösteri ‘’yedek kalecinin
son şansı’’
Yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleci ...
İki maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalmış ve iki sene boyunca
tekrar kaleye geçeceği günü beklemiştir.... Kader onu kalesine belki de hiç
top gelmeyecek bir maçta tekrar kaleye geçirir..
Bu 90 dakika onun; geçmişini, yaşadıklarını, seçimlerini ve hayatı,
seyirciyle beraber sorguladığı bir doksan dakikaya dönüşecektir... Erkan
Kolçakköstendil’den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına
çıkmak üzerine tek kişilik bir oyun.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ

Çanakkale’deki Etkinlikler
Yaratıcı Yazarlık Atölyesi
Semih Gümüş
Tarih ve saat: 03/08/19-08/08/19
Etkinlik Yeri: Adatepe Taşmektep

Gökçeada Meryem Ana Panayırı
Tarih: 14/08/19-16/08/19
Etkinlik Yeri: Gökçeada
Gökçeada’da her yıl 14-16 Ağustos tarihlerinde Rumlar tarafından düzenlenen
Meryem Ana Panayırı, adanın en kalabalık olduğu dönem. Meryem Ana’nın ölüm
günü olan 15 Ağustos’un kutlandığı bu panayırda, Yunanistan’da ve başka ülkelerde
yaşayan adalılar, onların çocukları ve torunları biraraya geliyor. Hiristiyan inanışında
azizlerin ölüm günü şenlik gibi kutlanıyor.
Eskiden 14 Ağustos sabahı köyün gençleri evlerin kapılarını çalarmış. Kapıyı açanın
üstüne su, un, domates, yumurta gibi şeyler atarlarmış. Bunun bir şaka olduğunu
bildikleri için kimse darılıp gücenmezmiş.
Tepeköy, panayıra ev sahipliği yapan köy. Hala devam eden geleneğe göre, 14
Ağustos akşamı hayvanlar kesiliyor ve kazanlarda pişiriliyor. 15 Ağustos’da köyün
meydanına kurulan kazanlarda yemek, tatlı, şarap dağıtılıyor ve toplu halde yeniyor.
Sonra dans, şarkılar başlıyor. Sabaha kadar eğlence devam ediyor.
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Çanakkale’deki Etkinlikler
Seramik Müzesi Bir Ustayı Daha
Ağırlıyor
Tarih ve saat: 28/06/19-27/08/19
Etkinlik Yeri: Çanakkale Seramik
Müzesi

Çanakkale Seramik Müzesi 17. Süreli Sergisi ile Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın eserlerine ev
sahipliği yapıyor. 1941 yılında İzmir Kemalpaşa Yukarıkızılca’da doğan Tüzüm Kızılcan
ilk ve orta öğrenimini İzmir’de yaptı. 1959 yılında Füreya Koral’ın seramik atölyesinde
sanat çalışmalarına başlayan Tüzüm Kızıcan bir taraftanda Hasan Togay ile Göksu’da
torna çalışmaları yapma fırsatı buldu. 1960-1961 yılları arasında Eczacıbaşı Seramik
fabrikası sanat bölümünde çalışan Kızılcan, 1962’de Almanya Werkkunts Schule
Offenbach’da Seramik Ana Sanat Dalı Eğitimi aldı. 1970 yılında kendi işini kuran sanatçı
en son 2004’de “Taş Yerinde Ağır” sergisi ile çalışmalarını sergiledi.
İzmir, Çanakkale, Arizona, Atina, İstanbul, Eskişehir, Almanya ve Prag’da sanatsal
çalışmalar yapan Kızılcan’ın eserleri çeşitli koleksiyonlarda yer alıyor.
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Denizli’deki Etkinlikler
Tak Tak Takıntı Tiyatro Oyunu
Tarih ve saat: 06/08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Denizli Açıkhava

Efsane oyun sahnelere geri dönüyor.
“Büyük doktorlar çatlağın, delinin, üşütmüşün, takıntılının altında yatan insanı
görmenin, keşfetmenin, düzeltmenin yollarını arıyor. Ya bunların hepsi zincirlerinden
boşanıp aramıza karışırsa?
Peki, şu anda tiyatroda, yanınınızda oturan, kafayı üşütmüşün, çatlağın tekiyse ne
olacak?
Her yer delilerle dolmuşsa?Tak tak takıntılılar.Üşütükler. Kafayı yemişler.Yemek üzere
olanlar.Çat çat çatlaklar…
“Tak Tak Takıntı”, gündelik yaşam içinde kıyısından geçtiğimiz, farkına varmadığımız,
sıradan sandığımız küçük olayları örtülerinden sıyırıp önümüze koyan muhteşem
bir güldürü. Küçük Prens, “aslolan göze görünmez.” diyor. “Tak Tak Takıntı, göze
görünmeyenin peşinde bir güldürü.
Saplantılarından kurtulup, kendine yeni baştan başlamanın yolunu keşfedenler,
kurulu düzen hapishanesinden kurtuluyor; içlerine tıkıldıkları hücrenin duvarlarını
yıkıyor. Güneş doğuyor içlerine…
Bırakın, doğsun güneş… Oyuna gelin, birlikte kaçalım hapishaneden.”
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Denizli’deki Etkinlikler
Ferhangi Şeyler Tiyatro Oyunu
Tarih ve saat: 19/08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Denizli Açıkhava

Ferhangi Şeyler; dünyada “en çok oynanan tiyatro oyunu” ve sürekli kendi rekorunu kırmaya devam
eden efsanevi tiyatro oyunu. Ferhangi Şeyler’de hepimizin hayatının içinde olan karakterler var.
Görmesek de kendilerini hissettiriyorlar. Ev sahibi Orkinos Hanım (alt katta oturuyor), bakkalın
çırağı, bakkalın aptal çırağı, bakkalın daha aptal çırağı (sürekli çırak değiştiriyor), avukat aptal Tayfun,
telefonda yanlış numara çevirip numarayı teyit edenler, popüler kültür için müzik yapmaya çalışan
müzisyen... Sosyal çevremiz mizah dolu.
Ferhangi Şeyler’in kasetlerinin içinde Ferhan Şensoy için şöyle bir yazı yer alır: 1971’de grup
oyuncularında Gogol’un “Müfettiş” oyunuyla profesyonel tiyatro oyunculuğuna başlayan Ferhan
Şensoy, Haldun Taner’in çırağı olarak tiyatro yazarlığına başladı. “Haneler”, “Bizim Sınıf”, “Sizin
Dersane”, “Kazancı Yokuşu”, “İdi Amin”, “Avantadan Lavanta”, “Evdekiler”, “Dur Konuşma Sus Söyleme”,
“Aşkın Gözüne Gözlük”, “Giyim Kuşam Dünyası”, “Hayrola Karyola”, “Şahları Da Vurular”, “Kahraman
Bakkal Süpermarkete Karşı”, “Kiralık Oyun”, “Afitap’ın Kocası İstanbul”, Köşedönücü”, “Anna’nın Yedi
Ana Günahı”,”Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri Ve Ötekiler”, “İstanbul’u Satıyorum”, “Gündeste”, “Ce Fou
De Gogol”, “Harem Qui Rit”, “Ferhangi Şeyler ve Soyut Padişah”ı yazdı. Haldun Taner’in çırağı olmayı
sürdürüyor, ayrıca kavuğun son sahibi...
Oyunda; güncel yaşanan sıradan olaylara, mahalle ilişkilerine, yakın geçmişten günümüze
politikacılara, iktidara, din algısına, thy personeline ince eleştiriler yapıyor usta. Yer yer ince sitemler,
yer yer sert eleştiriler getiriyor. Seyirci ile ara sıra diyalog kuruyor. Gelen sorulara hazır cevaplılığı
orta oyuncuların doğaçlama özelliğinden olsa gerek. Bir de gazete bölümü var; bugünün gazetelerini
okuyup güncel olayları değerlendiriyor.
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Denizli’deki Etkinlikler
Zengin Mutfağı Tiyatro Oyunu
Tarih ve saat: 27/08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Denizli Açıkhava

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970
olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması.
Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin
önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki
değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.
Vasıf Öngören’in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro
sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır. 1978
yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta’yı
canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu
kadrosuyla tekrar sahnede.
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Denizli’deki Etkinlikler
12 Numaralı Adam
Tarih ve saat: 28/08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Denizli Açıkhava

Erkan Kolçakköstendil’den 90 dakikalık ‘’tek kişilik’’ gösteri ‘’yedek kalecinin
son şansı’’
Yıllarını aynı takımda geçirmiş bir kaleci ...
İki maç üst üste yediği hatalı goller nedeniyle yedek kalmış ve iki sene boyunca
tekrar kaleye geçeceği günü beklemiştir.... Kader onu kalesine belki de hiç
top gelmeyecek bir maçta tekrar kaleye geçirir..
Bu 90 dakika onun; geçmişini, yaşadıklarını, seçimlerini ve hayatı,
seyirciyle beraber sorguladığı bir doksan dakikaya dönüşecektir... Erkan
Kolçakköstendil’den kalede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına
çıkmak üzerine tek kişilik bir oyun.

.
İİIzmir’deki Etkinlikler
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MFÖ Konseri
Tarih ve saat: 02/08/19 22:00
Etkinlik Yeri: Musicorium Alaçatı

Zuhal Olcay Konseri
Tarih: 10/08/19 21:00
Etkinlik Yeri: Bostanlı Suat Taşer
Tiyatrosu

.
İİIzmir’deki Etkinlikler
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Gazapizm - Tepecik Filormani
Orkestrası
Tarih ve saat: 10/08/19 22:00
Etkinlik Yeri: Musicorium Alaçatı

Buray Konseri
Tarih: 14/08/19 22:00
Etkinlik Yeri: Jolly Joker Alaçatı

.
İİIzmir’deki Etkinlikler
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Gezgin Fest İzmir
Tarih ve saat: 15/08/19-18/08/19
Etkinlik Yeri: Pamucak Sahil

.
İİIzmir’deki Etkinlikler

Karsu Konseri
Tarih ve saat: 21/08/19 22:00
Etkinlik Yeri: Jolly Joker Alaçatı
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Devir Teslim Törenleri
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