
2017-2018 DÖNEMİ

MART SAYISI



Editörün Mesajı 

Su ve Sanitasyon... Özel İçerik

Mart Ayı Takvimi

Ayın Projesi

Kulüp Haberleri

Rotaworld

Ocakbaşı - HapOcakbaşı - Happyhour

Köşe Yazısı: Pırlanta Fiyatları...

Köşe Yazısı: İzmir Kültürpark...

Köşe Yazısı: Kart Kültürü

Asparagazz

Rotaract İK

3

5

7

8

10

21

25

28

33

37

39

42



3

Gizem AYKUT
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Rotavizyon ve Sosyal Medya Koordinatörü

EDİTÖRÜN MESAJI

Değerli Rotaract Dostlarım,

Bu ay 9.sunu çıkardığımız dergimizde her zamanki gibi sizler için 
çok keyifli içerikler hazırladık. Bölge de neler olup bitiyor haberim 
yok diyenlerin sıkı takip ettiği Kulüplerden Haberler yine dolu dolu. 
Farklı konularda yayınladığımız yazılarımız bu ay da çok ilginç 
yerlere götürecek sizi. Bu ayın teması Su ve Sanitasyonla ilgili özel 
içeriğimizi de okumayı unutmayınız.

Keyifle okumanızı dileriz...
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İçerik: Rtc. Buket Soyer
Bostanlı Rotaract Kulübü

SU VE SANİTASYON
NEDEN 6 HİZMET ALANINDAN BİRİ?



SU ve SANİTASYON 
NEDEN 6 ANA HİZMET ALANINDAN BİRİ?

   Sanitasyon Nedir?
 
  Sanitasyon terimi latince “sanitas” kelimesin-
den türetilmiş ve ‘sağlıklı’ anlamına gelmektedir. 
Genel anlamıyla da hijyenik ve sağlıklı koşulların 
oluşturulması ve korunması olarak tanımlanmak-
tadır. Halk sağlığını korumak amacı ile yüzeyle-
rden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı 
maddeler ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi 
kirlerin uzaklaştırılması için alınan önlemlerin 
tümünü ifade eder.
Sanitasyon, milyonlarca insanı etkileyen diyare, 
bağırsak solucanları, şistozomiaz ve trahom da 
dahil olmak üzere birçok hastalığın önlenmesinde 
kritik öneme sahiptir. Sağlık tesisleri ve okullar 
gibi evlerde ve sağlık ocaklarında evde sanitasyo-
na evrensel erişimin sağlanması hastalığı azalt-
mak, beslenme sonuçlarını iyileştirmek, özellikle 
kadınlar ve kızlar için güvenlik  ve eğitim olanak-
larını arttırmada önemlidir

 Temiz su ve sanitasyon bir insan hakkıdır. İnsanlar özellikle de 
çocuklar, temiz suya ve hijyenik koşullara ulaşabildikleri zaman 
tabi ki daha sağlıklı ve başarılı bir yaşama sahip olabilirler. 

 Rotary ihtiyaç olan her yerde sadece kuyular ve suya ulaşım yolları 
inşaa etmekle kalmayıp; su, sanitasyon ve hijyen gibi konuların eğitim-
lerini projelerine entegre eder. Çocuklar hastalıkların nasıl bulaştığını 
ve doğru hijyen pratiklerini öğrendikçe okullarından geri kalma oranları 
da azalmaya başlarlar. Aynı zamanda aile üyelerine aldıkları eğitimi an-
latarak etkiyi daha da arttırırlar 5



SU ve SANİTASYON 
NEDEN 6 ANA HİZMET ALANINDAN BİRİ?

Rotary 
Ne 
Yaptı?

$24  bir kişinin temiz suya kavuşması için harcanan para

23 Milyon insan Rotary sayesinde temiz suya kavuştu.

21 Milyon insan sanitasyona ve hijyenik koşullara kavuştu.

2030 yılında temiz suya ve hijyenik koşullara kavuşmamış
insanın kalmaması Rotary’nin hedefidir.

Dünya nüfusunun sadece %71’i güvenle 
ulaşılabilir içe suyu servisine ulaşabiliyor.

2.3 milyar insan hala temel bir sağlık 
hizmeti bile almadı.

600 milyon kişi sınırlı sağlık hizmetleri 
kullandı.

 Dünya Dünya çapında 892 milyon insan hala 
açık havada dışkılama yapıyor ve dünya 
genelinde 2 milyon insan hala dışkılı 
içme suyu içiyor.
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ROTARACT AKADEMİ 
EKONOMİ ROTARACT

İŞ VE SOSYAL 
GÜVENLİK HUKUKU  
AYÇA İZMİRLİOĞLU 
Rotary Ofis 19:30

6. GRUP 
ROTARACT DAY ETKİNLİĞİ  

DOMINIK CADDESİ 

BAŞKANLAR 
TOPLANTISI

20. ROTARACT 
ASAMBLESİ 

20. ROTARACT 
ASAMBLESİ 

20. ROTARACT 
ASAMBLESİ 

ÜYAP 

BOSTANLI ROTARACT 
"HANGİSİ KARISI?"

 ROTARACTLARA ÖZEL 
TİYATRO GÖSTERİSİ 

ROTARACT HAFTASI

EFES ROTARACT 

33 BAŞARILI KADIN
 PORTRESİ SERGİSİ

ÇETİN EMEÇ SANAT GALERİSİ - 
18:00 
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MİNİK KALPLERE YOLCULUK - 5. GRUP SIRALARI YENİLİYOR
Bostanlı Rotaract Kulübü - Karşıyaka Rotaract Kulübü

Ayın Projesi

 Bostanlı Rotaract Kulübü, “Minik Kalplere Yolculuk” projesini 
kapsamında, Bizim Mahallesi olan Gümüşpala’da bulunan Cemil Atlas 
İlkokulu’nda 5.Grup kulüpleri ile birlikte tüm sıraları yeniledi.  Yoğun 
bir ekip çalışmasının görüldüğü proje kapsamında tüm sıralar zım-
paralandı ve vernik-dolgu işlemleri tamamlandı.
 Geçtiğimiz hafta ise okulun duvarını boyamak üzere plan yapan 
Bostanlı ve Karşıyaka Rotaract Kulüpleri buluşup düzenledikleri work-
shopta boyama kalıpları çıkardı.
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Kulüplerden Haberler



Kulüplerden Haberler
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Dönemin 2.Üye Adaptasyon Programı Bur-
sa’da, Bursa Rotaract Kulübü ev sahipliğin-
de gerçekleşti.

Üye Adaptasyon Programı 

Bursa Rotaract Kulübü

Kordon Rotaract Kulübü 17 Ocak 
2018 tarihinde DEU Sabancı Kültür 

Sarayı’nda Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı işbirliği ile Kış Konseri’ni 

gerçekleştirdi.

Kış Konseri

Kordon Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü, Göztepe Rota-
ract Kulübü, Urla Rotaract Kulübü ve Kordon 
Rotaract Kulübü ortaklığında Kordon Otel’de 
ortak toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Gu-
vernörümüz Lütfi Demir ve Bölge Rotaract 
Temsilcimiz Mehmet Şimşek ile Spina Bifida 
Derneği’nden konuşmacılarda da toplantıya 
konuk oldu.

Ortak Toplantı

Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 24 Ocak tarihinde 
“Çöpe Değil, Dönüşüme” projesi kapsamında 
Güzelyalı Orta Okulu müdürü ile son görüşme-
lerini tamamlayıp, okul öğrencilerine sürpriz 
niteliğinde proje afişlerini okulun farklı nokta-
larına astı.

Çöpe Değil, Dönüşüme!

Güzelyalı Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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İzmir Rotaract Kulübü, 21.01.2018 
tarihinde geleneksel Rotabull 3 
dart etkinliğini yüksek bir katılımla 
gerçekleştirdi. 

ROTABULL

İzmir Rotaract Kulübü, 81 İlde 
Okutuyoruz projesini yurtdışına da 
açtı ve İngilizceye çevirdiği Nutuk 
kitaplarını yurtdışına ulaştırmaya 
başladı.

Yurtdışında da Okutuyoruz 

İzmir Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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İzmir Rotaract Kulübü, Karşıyaka 
Nebahat Alpaslan Karadavut İlkokulu 
2-B sınıfı öğrencileri tarafından “Ben 
Seni Hiç Görmeden Sevdim” adında 
kendi düşünceleri ve hissettikleriyle 
çocuk gözüyle milli mücadele yıllarını 
anlatarak yazmış oldukları ve satışından 
elde edilen gelirin şehit ve gazi ailelerine 
bağışlayacakları kitapların satışı 
konusunda yüreği Atatürk sevgisiyle dolu 
çocuklara aracı ve destek oldu.

Ben Seni Hiç Görmeden Sevdim

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü, 11.02.2018 tarihinde İzmir 
Rotary Kulübü ve Işıkkent Eğitim Interact Kulübü ile 
birlikte Pazar kahvaltısı düzenledi.

Rotary – Rotaract – Interact Kahvaltısı



Kulüplerden Haberler
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İzmir Rotaract Kulübü, 10.02.2018 tarihinde “Bu 
Fırçada Sevgi Var” projesinin dördüncü ayağını 
Hami kulübü İzmir Rotary Kulübü  ile Ege Artı 
Rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirdi.

Bu Fırçada Sevgi Var

İzmir Rotaract Kulübü

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Brew Mood Coffee & 
Tea workshop ve işyeri gezisini 18 Ocak tarihin-
de gerçekleştirdi.

Brew Mood Coffee & Tea İşyeri Gezisi

Karşıyaka Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Denizli Rotaract Kulübü, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin yıldönümü 
olan 4 Şubat tarihi için geleneksel olarak 
her yıl çıkardığı Atatürk ekini 5 Şubat Pa-
zartesi günü Hizmet Gazetesi’nde 4 sayfa 
olarak bu yıl da çıkardı.

Atatürk’ün Denizli’ye Gelişinin Yıldönümü

Denizli Rotaract Kulübü

Ege Rotaract Kulübü, 11.02.2018 ta-
rihinde Bayraklı Kızılay’da üçüncü kez 
trombosit ve kan bağışı gerçekleştirdi.

Trombosit ve Kan Bağışı

Ege Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Ege Rotaract Kulübü, 12.02.2018 tarihinde 
Weber sponsorluğunda, Konya ilinde bulu-
nan Çamlı Şehit Yaşar Ortaokulu’nu yenileme 
işlemi gerçekleştirdi. İç ve dış cephe boyama 
işlemleri yapıldı ve ortaokuldaki çocuklara hi-
kaye kitapları dağıtıldı.

Çamlı Şehit Yaşar Ortaokulu Yenilemesi

Ege Rotaract Kulübü 

Karşıyaka Rotaract Kulübü 

Afet Bilinci Eğitimi
Karşıyaka Rotaract Kulübü’nün 
Bizim Mahalle Okulu Şehit Yüzbaşı 
Ali Rıza Sadak Ortaokulu’nda sivil 
savunma haftasına yönelik AFAD 
tarafından “Birey ve Aileler için Afet 
Bilinci Eğitimi” verildi.



Kulüplerden Haberler
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Karşıyaka Rotaract Kulübü, “Gülen Gözler” 
projesinin ilk aşamasında Bizim Mahalle 
Okulları Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlko-
kulu’nda kısa bir bilinçlendirme sonrasın-
da göz taraması gerçekleştirdi. Gönüllü iki 
hekim tarafından 200 çocuğa yapılan tara-
malarda uzman hekime görünmesi gereken 
çocuklar tespit edildi. Projenin ikinci aşa-
masında ise göz bozukluğu tespit edilen bu 
çocukların göz muayeneleri yapılacak.

Gülen Gözler Projesi

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Erke Özel Eğitim 
Merkezi öğrencileri ile gerçekleştirecekleri 
tiyatro gösterileri için ilk provalarını 
tamamladı. Kulüp üyeleri, bu proje ile engelli 
öğrencilere önemli bir deneyim kazandırmayı, 
birlikte çalışarak güzel işler yapılabileceği 
konusunda farkındalık yaratmayı ve tabii ki 
bol bol eğlenmeyi hedefliyor.

Tiyatro Gösterisi

Karşıyaka Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Nilüfer Rotaract Kulübü ve Rotaract 
Akademi iş birliğinde Kübra Uyar eğit-
menliğinde “Air Brush Makyaj Uygu-
lamaları” eğitimi düzenlenledi.

Air Brush Makyaj 
Uygulamaları Eğitimi

Nilüfer Rotaract Kulübü ve Rotaract Akademi 
iş birliğinde Av. Temel Uralçin eğitmenliğin-
de “Çek Kanunu ve Karşılıksız Çek Sorunu” 
eğitimi düzenlendi.

Çek Kanunu ve 
Karşılıksız Çek Sorunu Eğitimi 

Nilüfer Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Turgutlu Rotaract Kulübü, Sardes Rotaract 
Kulübü ile ortak olarak bu yıl ikincisini 
düzenlediği “1 Atkı 1 Bere 2 Eldiven” projesinde 
bu sene yardımlarını Akçapınar Köyündeki 
Yaşar - Kazimet Aybars Ortaokulundaki 
miniklerle paylaştı.

 Bir Atkı Bir Bere İki Eldiven Projesi

Turgutlu Rotaract Kulübü, Turgutlu’da yeni 
açılan Chef Kumpir & Makarna’ya işyeri 
gezisi düzenledi ve kumpir yapım teknikleri 
workshop’u düzenledi. 

İş Yeri Gezisi ve Workshop

Turgutlu Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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Ağustos ayında Efes Rotaract Kulübü ve Ro-
taract Akademi ev sahipliğinde bizlere  ‘De-
ğişim Kapıyı Çalınca’ eğitimini veren Ece 
Çiftçi Sarıcıklı, 15 Ocak tarihinde ‘Hayaller 
ve Hedefler’ isimli eğitimi ile yeniden bizler-
le birlikteydi.

Hayaller ve Hedefler Eğitimi

Efes Rotaract Kulübü

Efes Rotaract Kulübü’nün kadın ve erkek eşitliği 
hakkında farkındalık yaratmak ve kız çocuklarının 
eğitimi üzerine başlattığı  Yeter ki Hayal Et / No 
Limits To Dreams projeleri kapsamında Sokak 
Röportajları ile iş birliği yaparak  ‘SİZCE KADINLARIN 
YAPAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ BİR ŞEY VAR MI?’ 
sorusunu sokağa yönelttiler. Videoyu izlemek için 
kulübün sosyal medya hesaplarına bakabilirsiniz.

Yeter ki Hayal Et / No Limits To Dreams



ROTAWORLD
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Efes Rotaract Kulübü

Karşıyaka Rotaract Kulübü

Happy Hour Katılımı
27 Ocak 2018 tarihinde Efes Rotaract 
Kulübü aday üyesi Buse Düşünceli Londra’da 
Rotaract Club of Hampstead Hendon & 
Golders Green Başkanı Craig Leon Simons 
ile bayrak değişimini gerçekleştirdi ve karma 
Londra kulüpleri ile happy hour etkinliğine 
katılım gösterdi.

Kardeş Kulüp Anlaşması

Karşıyaka Rotaract Kulübü, 7020. Bölge 
Jamaika’dan St. Andrews Rotaract Kulübü ile 

Kardeş Kulüp Anlaşması imzaladı.



ROTAWORLD
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İzmir Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Online Toplantı

Toplantı Katılımı

İzmir Rotaract Kulübü, mutat toplantısında UR. 3110 
Bölgesi’nin Geçmiş Dönem BRT’si ve Mahadan 3.0 
projesi koordinatörü Shubham Agarwal ile Skype 
aracılığıyla online toplantı gerçekleştirdi, projeleri 
hakkında konuştu.  

Güzelyalı Rotaract Kulübü Toplum 
Hizmetleri Komitesi Başkanı Ceren 
Gündüz, Selanik Rotaract Kulübü 
toplantısına katılım gösterdi.



ROTAWORLD
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Bayrak Değişimi

Güzelbahçe Rotaract Kulübü, Kyrina Liman Rotaract 
Kulübü ile bayrak değişimi gerçekleştirdi.



İzmm Rottact Kulübüİzmm Rottact Kulübü

BBnna Rottact KulübüBBnna Rottact Kulübü

Nilüff Rottact KulübüNilüff Rottact Kulübü



İzmm Rottact Kulübüİzmm Rottact Kulübü

BBnna Rottact KulübüBBnna Rottact Kulübü

Nilüff Rottact KulübüNilüff Rottact Kulübü
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Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü

BBsa Rottact KulübüBBsa Rottact Kulübü

Ktşıyaka Rottact KulübüKtşıyaka Rottact Kulübü
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Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü

BBsa Rottact KulübüBBsa Rottact Kulübü

Ktşıyaka Rottact KulübüKtşıyaka Rottact Kulübü
NEYE GÖRE BELİRLENİR?NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İçerik: Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü

PIRLANTA FİYATLARI PIRLANTA FİYATLARI 



Pırlantanın şekli ile kesim aslında farklı kavramlardır. Şekil zevke 
bağlıdır ama kesim, pırlantaya ışık veren çok teknik ve uzmanlık gerek-
tiren bir ihtisas alanıdır.

Şekil ve Kesim Arasındaki Fark Nedir?Şekil ve Kesim Arasındaki Fark Nedir?

Pırlantanın fiyatını en çok etkileyen faktör; pırlanta üzerinde insan eliyle yaratılan tek özellik olan kesim-
dir. Pırlantanın göz kamaştırıcı ışıltısı, kesimin ustalığına ve kullanılan teknolojiye bağlıdır. Kesimin hassa-
siyeti ve inceliği, pırlantanın ışığı yansıtma ve kırma oranlarını belirler. Kesim ne kadar iyiyse, pırlantanın 
parlaklığı, ışıltısı ve kıvılcımı o kadar artar. Doğru oranlarda kesilmiş pırlantanın bir yüzeyinden giren ışık 
diğer yüzeyinden yansır ve dağılarak "taç" denilen üst kısmından yayılır. Kesim çok derinse, ışığın bir 
kısmı pırlantanın ikinci bölümü olan “kemer”de bir sorun yaşamasa da "külah" olarak adlandırılan alt 
kısmından kısmından kaçar. Kesimin yeterince derin olmaması da ışığın külahtan kaçmasına yol açar ve pırlantanın 
yeterince parlamamasına neden olur. Kesim faktörünün bu kadar önemli olmasının bir diğer nedeni de; 
kesim, cila ve simetri kalitelerinin ayrı ayrı beş üzerinden puanlanmasıdır.

Kesim (Cut)

Karbon elementinin bir modifikasyonu grafit, diğeri ise elmastır. Elmas, bilinen en sert 
maddelerden biridir ve değerli bir taştır. Maden olarak çıkarılan elmasın işlenmesi ile bir-
likte de pırlanta meydana gelmektedir. Peki pırlantaların bu fiyatları neye göre belirleni-
yor biliyor muyuz? Çünkü “En büyük olanı en değerlisidir” gibi bir düşünce pırlanta için 
pek doğru bir genelleme olmuyor. Bir pırlantanın değeri doğada ne kadar nadir bulun-
duğuna, fiyatı ise dört özelliğine bağlıdır. Bunlar, Kesim (Cut), Berraklık (Clarity), Renk 
(Color) ve Karat (Carat) belirlemektedir. Buna kısaca 4C kuralı denilmektedir.

Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?
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Herhangi bir pırlantanın berraklık derecesinin belirlenmesinde kul-
lanılan beş faktör bulunmaktadır;

“İçinde en az iz barındıran pırlantalar, kusursuza yakın 
sayılır.”

Berraklık Derecesi Nasıl Belirlenir?Berraklık Derecesi Nasıl Belirlenir?

Berraklık pırlantanın fiyatını etkileyen en önemli ikinci faktördür. Doğada her elmasın yalnızca kendine 
özgü bir karakteri vardır. Onu özgün kılan, kristtalleşme sürecinde içine karışan diğer minerallerdir. 
Doğanın parmak izleri olarak nitelendirilen bu maddeciklerin sayısı, rengi, yapısı, konumu ve büyüklüğü, 
elmasın doğallığını gösterir ve “inklüzyon” olarak adlandırılırlar. Doğal izler ne kadar az olursa, pırlanta o 
kadar çok ışık yansıtır ve bu nedenle daha çok değer kazanır. Doğal iz taşımayan pırlanta bulmak çok zor 
olduğundan, içinde en az iz barındıranlar kusursuza yakın sayılır.

1. Büyüklük: Pırlantanın kapsadığı inklüzyon ne kadar büyük ya da küçüktür?
2. İnklüzyon sayısı: Pırlantanın için kaç tane inklüzyon bulunmaktadır?
3. Konum:  Pırlantanın inklüzyonlarının yeri neresidir? İnklüzyonlar, ya traşlı üst yüzün altında bu-
lunur ya da pırlantanın kalbinde. Pırlantanın kalbinde bulunan inklüzyonlar, pırlantanın berraklık 
derecesini traşlı yan yüzlerinin altında bulunan inklüzyonlardan daha çok etkilemektedir.
4. Doğal Özellik: İnklüzyonlar pırlantanın dayanıklılığını etkiliyor mu? 
5. Kabartma: İnklüzyon ne derece görünebilir durumdadır?

Yukarıdaki tablonun en başında yer alan FL pırlanta tamamen berrak demektir ve doğada çok ender 
bulunur. Pırlantanın lekeleri ancak çok kuvvetli mercekler altında gözle görülebilir. Tabloda da 
görüldüğü gibi FL' den I3’e doğru lekeler artmaktadır. VVS1-VVS2 ve VS1-VS2 arasında gözle 
görülebilir bir fark yoktur. Bu fark sadece 10X mikroskop altında görülebilir. 

Berraklık (Clarity)

Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?
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Aşağıdaki skalaya göre D,E,F ve G en nadir ve en değerli renkteki 
taşlardır. Ancak pırlantaların büyük çoğunluğu H-L renkleri arasın-
dadır. M rengi ve altındakilerde gözle görülebilen sarımtırak bir renk 
tonu bulunmaktadır. Ayrıca çok nadir bulunan renklerde pırlantalar 
da vardır. Bunlar pembe, mavi, sarı, kırmızı gibi belirgin renklere 
sahip nadide taşlardır. Her ne kadar en “renksiz” pırlanta daha 
değerliyse de fantezi (fancy) olarak adlandırılan bu renkli pırlanta-
lar, en renksiz pırlantalardan bile daha değerli olabilmektedir.

Neden renk skalası ‘D’ harfiyle başlıyor?Neden renk skalası ‘D’ harfiyle başlıyor?

Berraklık Derecesi Nasıl Belirlenir?Berraklık Derecesi Nasıl Belirlenir?

Pırlantaların çoğu renksiz gibi gözükmesine rağmen aslında aralarında belli belirsiz ton farkları vardır. 
Genel olarak bir pırlanta ne kadar renksiz -beyaz ise o kadar değerlidir. Pırlanta renkleri GIA (Amerikan 
Gemoloji Enstitüsü) tarafından, “Diamond”un baş harfi, D’den başlayarak Z’ye kadar olan harflerle sını-
flandırılmış ve tüm dünyada pırlanta renk standardı olarak kabul edilmiştir. 

Renk (Color)

Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?
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Karat, pırlantanın ağırlığını ölçen birimdir. Yaygın olarak bilinenin 
aksine taşın büyüklük değil ağırlık ölçüsüdür. 1 karat =0,2 gram 
(200 mg) olarak formüle edilen standart bir ölçüdür. Pırlanta gibi 
çok ama çok değerli bir taş için karat kadar küçük bir ağırlık birimi 
de yetmediği için bir karat da puan adı verilen bir alt birime sahiptir. 
Bir karat, 100 puandan oluşur. Örneğin 50 puan, 0,5 ct.' dir. Karat 
ağırlığı arttıkça, pırlantanın değeri de artmaktadır ancak yukarıda da 
belirtildiği gibi belirtildiği gibi karat pırlantanın fiyatına tek başına etki etmemekte-
dir.

“Karat ağırlığı arttıkça, pırlantanın değeri de 
artmaktadır.”

“Karat ağırlığı arttıkça, pırlantanın değeri de 
artmaktadır.”

Karat, Arapça keçiboynuzu çekirdeği anlamına gelmektedir. Keçiboynuzu çekirdeği, dünyanın neresinde 
olursa olsun aynı ağırlıktadır. Her yerde aynı ağırlıkta olan bu çekirdek altın (dirhem = 16 çekirdek) ve pır-
lanta gibi değerli taşların ağırlıklarının ölçümünde kullanılmış ve 1 karat ağırlığı ölçü birimi olarak kabul 
edilmiştir. 

Pırlantanın fiyatı bu belirtilen, kesim(cut), 
berraklık(clarity), renk(color), karat (carat) se-
bebiyle yani 4C kuralına göre belirlenmekte-
dir. Bazıları bu kurala bir C daha certificate
‘i (sertifika) eklese de zaten bu sertifika ilk 
4C’ye dayanarak verildiğinden bu C’yi sayma-
mak daha mantıklı gözükmektedir.

Karat (Carat)

Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?Pırlanta Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?
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İçerik: Rtc. Hande Gündel
Efes Rotaract Kulübü

İZMİR KÜLTÜRPARK’IN 
DEĞİŞEN FONKSİYONLARI
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KART KÜLTÜRÜ

İçerik: Rtc. Batuhan Ergün
Güzelbahçe Rotaract Kulübü



KART KÜLTÜRÜ

“Call” Türkçe bilinen adı ile “Görmek”. Oyuncu oyuna girmek istiyor ise minimum bahis olan 
Big Blind bahisini ortaya koyması gerekmektedir. Örneğin 50/100 (SB/BB) Ortaya 100 koy-
malıdır.
“Raise” Türkçe bilinen adı ile “Arttırmak”. Oyuncu oyuna girmek istiyor ama Big Blind bahisini 
az buluyor ise minimum 2 Big Blind bahisi kadar arttırabilir. Örneğin 50/100 (SB/BB) Ortaya 
minimum 200 koymalıdır.
“Fold” Türkçe bilinen adı ile “Çekilmek”. Oyuncu oyuna girmek istemiyor ise. Kartlarını Deal-
er’a uzatır ve o el oyuna dahil olmaz.
Ek not: Casinolarda krupiyer olduğu için “Dealer” sadece o elin kimden başlayacağını belirle-
mek üzere kullanılır. Kart dağıtılmaya her zaman Dealer düğmesi olan oyuncunun solundan 
başlar.

Başlangıç : Kartlar dağıtıldıktan sonra ki ilk konuşma.
- Check, Call veya Raise yapabileceğiniz bir bahis turu var. 
Oyunun bu aşaması, pre-flop olarak bilinir. Tüm bahisler bit-
tiğinde, bir kart yakılarak masanın ortasına üç paylaşım kartı 
açık şekilde yere açılır. Buna flop denir.     

Üçüncü bahis turundan sonra bir kart daha 
yakılarak beşinci paylaşım kartı açılır. Buna River 
denir ve River açıldıktan sonra son bahis turu 
oynanır.

İkinci Bahis turundan sonra bir kart daha yakılarak dördüncü 
paylaşım kartı açılır. Bu karta Turn denir.

No Limit Texas Hold’em Poker Nedir ve Nasıl Oynanır? 
NoNo Limit Texas Hold’em poker, en az 2 en fazla 10 kişi ile oynanan bir poker türüdür. Oyun 
çipler ile oynanır ve her çip üstünde yazan değere sahiptir. Kartları dağıtan kişinin önünde 
“Dealer” yazan bir düğme bulunur (Kendisi de oyundadır). Oyun saat yönünde oynanır ve 
Dealer solunda ki oyuncudan dağıtmaya başlar. Solunda ki oyuncu “Small Blind-SB” (Küçük 
Kör Bahis) olarak bilinir ve ortaya belirlenen büyük kör bahisin yarısı olan küçük bahisi 
koymak zorundadır. SB’nin solunda ki kişi ise “Big Blind-BB” (Büyük Kör Bahis) olarak bilinir 
ve ortaya belirlenen büyük kör bahisi koymak zorundadır(Dealer düğmesi her el bir solun-
dakidaki oyuncuya kayar ve böylece SB ve BB’da değişmiş olur). Oyuna ilk BB’ın yanında ki kişi 
başlar ve üç seçeneği vardır. Bunlar; 
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KART KÜLTÜRÜ

     En iyi el Royal Flush en kötü el ise High Hand’dir. 
Örnek;
Elinizde 9-9 var. Yere açılan kartlar ise 9-9-A-5-2. Şimdi oyundaki amacımız en iyi 5 kartı 
oluşturmak olduğu için yerde ki değersiz 2 kart çıkar 9-9-A-9-9 olur ve eliniz Four-Of-A-Kind 
olur. Eğer yere J-Q-K-7-2 açılmış olsaydı. En değersiz 2 kartı çıkardığımızda J-Q-K-9-9 olur ve 
eliniz sadece iki dokuzludan oluşurdu yani Two Pairs.
EliniElinizdeki kartların ikisini de kullanmak zorunda değilsiniz. Yere açılan beş kart Paylaşım 
kartları olduğu için herkes en iyi eli hangi şekilde yapıyorsa o el geçerlidir. Örneğin;
Yere açılan kartlar 10-10-10-10-A ise ve elinzide 9-9 varsa. Yer zaten kendiliğinden 
Four-of-A-Kind yapar ve sizde yapmış sayılırsınız.
Örnek:
Elinizde A-K var. Yere açılan kartlar Q-Q-A-Q-5 ise bu durumda eliniz Full House’tur. Elinizden 
sadece A’ı kullanarak yarattığımız Q-Q-Q-A-A olur. 

    Yere açılan beş kartın toplamına “Community cards” denir. Oyunun amacı el sıralamasına 
göre , elinizdeki ve yere açılan kartları kullanarak en iyi beş kartı oluşturmaktır. El 
sıralaması aşağıda ki gibidir.
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01.03.2018Asparagas Haberler

6. GRUP HALAY HOUR

24 Şubat Cumartesi Vouge Lounge’da 6.Grup Halay pardon Happy 
Hour’ının iç yüzünü sizlerle paylaşıyoruz.

FFarklı tarzıyla dikkatimizi çeken mekan, içeri girdiğinizde tam karşınızda 
gördüğünüz dj kabini sağ ve solda oturabileceğiniz masalarla 
karşılaşıyorsunuz. Müzikler başta soft giderken ilerleyen saatlerde 
eğlence halini almakta.
BiBira, şarap ve rakı tabağı kombinasyonları şeklinde sunulan üç farklı 
menü seçenek olarak ayarlanmış. Ambiyans olarak kendini sevdiren 
gecede menüler beğenilse de geç ve soğuk gelmiş olmaları acıkmış rota-
ractörler için beklentiyi düşürdü diye duyumlar aldık. 
Aksiliklere rağmen başta başkanlarımız olmak üzere çoğu kişiyi halay 
çekerken sahnede oynarken görmüş bulunduk :) 
O kadar coşkulu istekli eğlenildiğini fark eden çevredeki müşterilerin de 
bu eğlencenin parçası haline gelmesi gözümüzden kaçmadı.Tam an-
lamıyla kaynaşma diyebiliriz 

AsparagazZ!
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Değerli Rotaractör Dostlarım; 

EtkiliEtkili sunum yapmak bir sanattır ve özellikle iş 
dünyasında yapılan birçok sunum hayati önem taşır. 
Bu sanatı bilimsel verilerle desteklemeyi ve yeni 
yöntemler sunmayı amaçlayan Harvard Üniversite-
si’nin psikoloji bölümü başkanı Stephen M. Kosslyn, 
konuyla ilgili çok kritik 9 madde belirlemiş. Bu 9 
kritik maddeyi dikkate alarak siz de sunumlarınızı 
ççok daha etkili hale getirebilirsiniz.

Keyifli okumalar dilerim.

Rtc. Yağız Burak GÖKÇE
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü



Hedef Kitleye Özel İçerik Hazırlayın

SunumSunum yapılacak topluluğa genel bir sunum yapmak çoğunlukla hedefe etkili 
olmuyor. Hedef kitleye özel olarak hazırlanmamış sunumların akılda kalma ve sonuç 
odaklı etki yaratma oranı ortalama %20 olarak belirtiliyor.  Bu sebeple sunum 
içeriklerini, hitap edeceğiniz kişi ya da kişilere özel olarak hazırlamanız gerekiyor. 
Bunun için de karşınızdaki kişilerin düşünce yapısını, ideolojilerini, ilgi alanlarını ve 
zayıf noktalarını bilmeniz çok önemli. Topluluk için anlam ifade eden terminolojiler 
kullanarak etki oranınızı yükseltebilirsiniz.

SSöylemleri Doğru Görsellerle Destekleyin 

Nöroloji alanında yapılan son araştırmalar, insanların kelimeleri ve resimleri beynin 
farklı kısımlarında işleme soktuğunu gösteriyor. Sunumlarınızda yazıların yanında 
doğru resimlere de yer verirseniz, mesajın hatırlanma ihtimalinin katlamış olur-
sunuz. Önemli bir noktaya temas edeceğiniz zaman slaytınızda çarpıcı bir görsel ol-
masına özen gösterin. Ekleyeceğiniz çarpıcı resim ve video içerikleri sunumuzu çok 
daha akılda kalıcı hale getirecektir.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?
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Topluluğun Dikkatini Nasıl Yönlendireceğinizi Planlayın

Sunumu dinleyenleri etkilemek için mutlaka bir mesaj haritası çıkarın ve dinleyicile-
ri hangi slaytta etkileyebileceğinizi, hayrete düşürebileceğinizi, düşündürebi-
leceğinizi ve ikna edebileceğinizi planlayın. Bu plan doğrultusunda, sistematik bir 
şekilde içerikleri oluşturursanız, istediğiniz sonucu alma ihtimaliniz artacaktır.

Mesajınızın Ana Teması Etrafında Bir Hikaye Oluşturun 

Dinleyicileri gereksiz bilgilerle ve detaylarla yormak yerine, ana mesaj ve tema 
etrafında dolaşan etkileyici bir hikaye yaratın. Hikaye kurgulamak konusunda zor-
lanırsanız, gerçek hikayelerden yola çıkarak kendi mesajınızı destekleyin. İnsanlar 
bütünlük duygusu veren hikayelerden her zaman etkilenir.

Samimi Bir Sohbet Havasında Sunum Yapın

Sunumlarınız bir kürsü konuşması, nutuk ya da (en kötüsü de) bir vaazdan ziyade, 
arkadaşlar arasındaki bir konuşma gibi olmalıdır. Rahatlayın ve derin bir nefes alın. 
Teke tek konuşmalarda kullandığınız ses tonunu kullanın. Gözlerinizin gruptaki kişil-
erle buluşmasına izin verin. Hikâyenizi bir akşam yemeğinde anlatırmış gibi anlatın. 
Notlarınızla oynamayın ya da notlarınıza bakarak konuşmayın. Notlara ihtiyaç duy-
mayacak kadar rahat olana kadar prova yapın.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?
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Kendinizi Sunuma Dahil Edin

Sunumlarınızın sonunda, dinleyici sunumu değil, sizi anlamış olduğunu hissetmeli. 
Bu sebeple kendinizden örnekler vererek, sunumunuzu içselleştirdiğinizi hissettire-
rek etkileme gücünüzü artırabilirsiniz.

Kısa Aralıklar Verin ve Dinleyicileri Yormayın

Sunumunuz birkaç dakikadan daha uzunsa, seyircilerinize dinlediklerini hazmede-
cek zaman vermek için ufak aralıklar vermelisiniz. Bu aralıklar bir çizgi film, kısa bir 
video klip ya da seyircilere yönelteceğiniz bir sorudan oluşabilir. Ritmin dışına çık-
manız, anlattıklarınızın akılda kalıcı olmasına yardımcı olur. Seyircinin pasif bir 
şekilde dinlemek yerine aktif katılımda bulunması, beynin farklı yerlerinin harekete 
geçmesini ve sunumun daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Daha da önemlisi, 
sunuma seyircileri de katmanız sonraki adımlar için hız kazanmanızı sağlayacaktır.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?

Seyirciyi Soru Sormaları İçin Hazırlayın

İstİsteyeceğiniz son şey, “Sorusu olan var mı?” diye sorduğunuzda karşılaşacağınız 
sessizliktir. Soru cevap kısmının yararlı bir şekilde geçeceğinden emin olmak için, 
karşılaşabileceğiniz sorular düşünmeye çalışın. O sorulara cevap olabilecek şeyleri 
sunumunuzdan çıkarın. Peki ya seyirci soru sormayıp sadece oturmaya devam 
ederse? Panik yapmayın. 20 saniye boyunca suratınızda beklentili bir ifadeyle ses-
sizce beklerseniz, sosyal baskı ilk sorunun sorulmasına neden olacak ve ardından 
diğer sorular da gelecektir.

Renklerin Gücüne İnanın

Beynimizin renklere karşı verdiği tepkiler göz önünde bulundurulduğunda; kırmızı, 
siyah ve beyaz ağırlıklı görsellerle hazırlanan sunumların, diğer renklerle hazırlanan 
sunumlara oranla %35 daha etkili olduğu ortaya çıkıyor. Bu bilgiyi göz önünde bu-
lundurarak doğru renklerle daha etkili bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?
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Seyirciyi Soru Sormaları İçin Hazırlayın

İstİsteyeceğiniz son şey, “Sorusu olan var mı?” diye sorduğunuzda karşılaşacağınız 
sessizliktir. Soru cevap kısmının yararlı bir şekilde geçeceğinden emin olmak için, 
karşılaşabileceğiniz sorular düşünmeye çalışın. O sorulara cevap olabilecek şeyleri 
sunumunuzdan çıkarın. Peki ya seyirci soru sormayıp sadece oturmaya devam 
ederse? Panik yapmayın. 20 saniye boyunca suratınızda beklentili bir ifadeyle ses-
sizce beklerseniz, sosyal baskı ilk sorunun sorulmasına neden olacak ve ardından 
diğer sorular da gelecektir.

Renklerin Gücüne İnanın

Beynimizin renklere karşı verdiği tepkiler göz önünde bulundurulduğunda; kırmızı, 
siyah ve beyaz ağırlıklı görsellerle hazırlanan sunumların, diğer renklerle hazırlanan 
sunumlara oranla %35 daha etkili olduğu ortaya çıkıyor. Bu bilgiyi göz önünde bu-
lundurarak doğru renklerle daha etkili bir sunum hazırlayabilirsiniz.

Etkili Sunum
Nasıl Olmalı?
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PROJELERDEN VE DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN;

FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440

GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi


