
EKİM’ 21



Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim 2

İÇİNDEKİLER
Editör’den

Hobi Grupları Sorumluları ‘21-22

Geleceğin Dünyası

Dünya Kız Çocukları Günü

Organ Bağışı 

Ferhan Abi

Dünyada Neler Oluyor ?

 Yaşam Tarzınız Akdeniz Diyeti Olsun

Doğa ve Yoga

Amerikan İç Savaşı

Nasıl Güçlü Şifreler Üretebilirsiniz?

Çok Satanlarda Bugün: Kişisel Verileriniz

Wake Up News

Güçlü Kadınlar

Kulüp Haberleri

Dünyada Rotaract

RotaWorld  

Happy Hour& Ocakbaşı

“Gelateria Lilith” ile Bir Dondurma Rüyası

Kokteyl 101

Hobi Grupları

 Kültür Sanat Bülteni

Akademi Eğitimi Takvimi



Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim 3

EDİTÖR’
DEN
Rtc. Gözde KAYA

2021-2022 Dönemi Rotavizyon Koordinatörü

Değerli Rotaractör Dostlarım,

Ekim  sayımızla karşınızdayız...

Bu sayımızda bölgemizin vazgeçilmezi “Hobi 
Grupları  Sorumlularını”  tanıtarak başladık.

Sağlık ,tarih ve sanat olmak üzere  oldukça çeşitli ve 
birbirinden keyifli içeriklerimizi sizler için derledik.

Ekim ‘21 sayımızda; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları 
Günü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı sizlerle 
beraber kutluyoruz. 

Yepyeni bir seri ile sizlerleyiz! Her ay sizlerle birlikte 
oluşturacağım ‘Rotavizyon Playlist’ ilk teması 90’s 
Türkçe Pop! En sevdiğiniz 90’lar şarkılarını bizimle 
paylaşarak listemizde seninde imzan olsun!

Bu ayki kapağımızda, siz değerli okuyucularımızı, 
Rotary Vakfı için en önemli noktalardan olan 
END POLIO (Çocuk Felcine Son) görselimizle 
karşılıyoruz.

Hepinize iyi okumalar dilerim.
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2021-2022 Dönemi
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GÖRKEM ARSLAN
Bursa RotaGurme Hobi Grubu

EFE ERDEM
İzmir RotaFit Hobi Grubu

SİNEM AHSEN TARLABÖLEN 
İzmir  RotaGurme Hobi Grubu

SEMİHCAN KARABAŞ
Bursa RotaKayak Hobi Grubu
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KERİM TEMİZ
Bursa Potaract Hobi Grubu

ZEYNEP ÖZGÜVEN
İzmir RotaVoley Hobi Grubu

AYÇA TÜRKMEN
İzmir  RotaArt Hobi Grubu

METİN PEKER
İzmir Fotoğrafçılık Hobi Grubu
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SEDEF YILDIRIM
İzmir&Bursa İşaret Dili Hobi Grubu

SİNE ÖZALP
İzmir RotaBook Hobi Grubu

UMUR ONAT
İzmir  Denizcilik Hobi Grubu

NESLİŞAH ERDEM
İzmir&Bursa Kendin Yap

 Hobi Grubu
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YUNUS EMRE ASIĞ
İzmir&Bursa RotaChess Hobi 

Grubu

ASLI ÇOŞKUN
Bursa RotaDoğa Hobi Grubu

İLYAS OKUR
İzmir  RotaDoğa Hobi Grubu

ONUR EPER
İzmir RotaFutbol Hobi Grubu



Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim 10

HAZAL CEREN KELEŞ
Bursa RotaTenis Hobi Grubu

ASLI ÇOŞKUN
Bursa RotaDoğa Hobi Grubu

KORTAN ARIGÜMÜŞ
İzmir  RotaPlay Hobi Grubu

ONUR EPER
İzmir RotaFutbol Hobi Grubu
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M e l i s  G e n ç e r
B o r n o v a  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Bilim ve teknoloji tarihini incelediğimizde, uzun durağan 
dönemlerden sonra önemli bilimsel ve teknolojik 
sıçramalar gözlemlendiğini; bu sıçramalar sonunda insan 
yaşamında önemli değişimler olduğunu görüyoruz. Bu 
değişimlerin arasında, robot kavramı ve uygulamaları 
önemli bir teknolojik adımdır.

Peki robot nedir? Nasıl çalışır? Nerelerde kullanılır? gibi 
sorularımıza bir cevap arayalım. Robot için birçok tanımla 
karşılaşabilirsiniz en genel şekilde şöyle tanımlayabiliriz.
Genel robot tanımı  olarak,  “Canlılara benzer işlevleri olan 
ve davranış biçimleri sergileyen makineler” diyebiliriz. 
Robotların temel özellikleri işlevsel olarak kendi kendilerine 
yeten ve tekrar programlanabilir olmaları sayılabilir. Çok 
fonksiyonludurlar. Ortamdan topladığı verileri dünyası 
gereği sahip olduğu bilgiyle sentezleyerek, anlamlı ve 
amaçlarına yönelik bir şekilde hareket edebilirler. Robotlar 
temelde mikro işlemci, sensör, motor, enerji kaynağı olmak 
üzere dört ana bölümden oluşmaktadır.  

G e l e c e ğ i n 
D ü n y a s ı
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1.Shimon: 
Bu robot müzisyen bir insan grubuyla doğaçlama 
yapabiliyor ve şarkı besteleyebiliyor. Tarzı ise caz 
ile klasik müzik karışımıdır. Shimon önce dinliyor, 
sonra Georgia Müzik Teknolojisi Merkezi’nden insan 
grup arkadaşlarıyla beraber çalıyor, hatta açılış için 
beklerken kamera başını müzikle beraber sallıyor. 
Robotun müzik dehasının temelini yapay zeka ve 
algoritmalar oluşturuyor. 

2. Ocean On: 
Bu robot gelecekte mercan kayalıklarını keşfedebilir, 
denizdeki petrol kulelerini inceleyebilir ya da bir 
insan dalgıç için fazla riskli olan herhangi bir yere 
gidebilir. Dalış robotu tehlikeli bölgeye doğru inerken, 
operatörü yüzeyde eli bile ıslanmadan durarak bir 
bilgisayar ekranından gözlemleyebiliyor. Robotun 
derin gören kamera gözleri enkazı görselleştirirken, 
tutucu elleri gerçek zamanlı geri bildirim veriyor.

3. Biyonik Karıncalar: Biyonik karıncalar otonom 
düşünme ve işbirliği yapma yetileriyle, hayvanlar 
alemindeki ekip çalışmasını geleceğin fabrikalarına 
getiriyorlar. Şirketin BionicANT’leri otonom kararlar 
verebilen, telsizle koordine edilerek ortak bir hedef 
güdebilen, insan eli büyüklüğünde olan robot 
böceklerdir. Aynı zamanda sınırlanmış alanlar 
içindeki fiziksel nesneleri itip çekebiliyorlar. 

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte robotik kodlamanın önemi artmakta ve insanlar her geçen gün daha 
da bilinçlenmektedir. Robotik kodlama, bir robotun hareketlerini kontrol etmek ve yönlendirmek için yapılan 
kodlamadır. Kodladığımız nesne bir robottur.  Gerçek anlamda, her şeyiyle size ait bir robot yapmak için elek-
tronik, mekanik ve programlama bilgilerine sahip olmanız gerekir. Ancak, elektronik devrelerle uğraşmak, onları 
programlamak, basite indirgenmiş hazır robot ve elektronik kitleri sayesinde günümüzde oldukça kolaylaşmıştır
Günlük yaşamımızda görebileceğimiz robotların dışında geleceği belirleyecekleri iddia edilen 6 robotun özel-
liklerinden bahsetmek istiyorum. 
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4. Care-O-bot: Bu etkileşimli robot asistan evde 
yardımcı ya da bakıcı olabilir, mağazada tezgahta 
durabilir. Geçen yıl müşteriler bir Alman tüketim 
elektroniği mağazasına girdiklerinde, robot Paul öne 
çıkarak onları karşılamış. Aradıkları ürünü bulmalarına 
yardımcı olup  yardım edemediği durumlarda onları 
bir uzmana yönlendirmiştir.

5: Roboy: Bu İsveçli insansı robot, yapay zekanın  
harika çocuğudur. Kasları, tendonları ve çok tatlı 
bir yüzü vardır. Yakında gelecek güncelleme 
sayesinde onun daha da insana benzeyeceği 
düşünülmektedir. Bir Pixar karakterini aratmayacak 
kadar sevimli, kocaman ve mavi gözleriyle insansı 
robot Roboy, 2013’te Zürih Üniversitesi’nin Yapay 
Zeka Laboratuvarı’nda yaratıldı. O zamandan bu 
yana yapay zekanın gülümseyen elçisi olarak dünyayı 
dolaşıyor, röportajlar veriyor ve insanların elini sıkıyor.

6. ANYmal: İsviçreli yürüyen robot insanların uzak 
durmaları gereken tehlikeli bölgelere giriyor. Onun 
oyun alanı deprem bölgeleri, mayın tarlaları, petrol 
sahaları ve doğal gaz sahaları diyebiliriz. ANYmal’da 
gerçek hayattaki bir kurtarma köpeğinde bulunan 
bütün özellikler var. 360 derece dönebilen uzuvları 
sayesinde yürüyebiliyor, koşabiliyor, sıçrayabiliyor, 
tırmanabiliyor, merdivenleri inip çıkabiliyor, eğilebili-
yor ve tünellerde sürünebiliyor. 

Sonuç olarak; günümüze bakıldığında insanlar ve makineler arasındaki bağ hiç bu kadar yakın olmamıştı. 
Görüldüğü gibi, robotlar gemi enkazlarına inebiliyor, tehlikeli bölgeleri tespit edebiliyor, müzik besteleyebiliyor 
ve hatta ekip çalışması bile yapabiliyorlar. Hal böyleyken, ve de “Robotlar insanların yerini alacak mı?” sorusu 
huzurları kaçırmaya devam ediyor..
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B e y z a  Ç o r a p ç ı g i l
B u r s a  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Dünyada yetenek ve yaratıcılıkla dolu 1.1 milyar kız 
çocuğu yaşamaktadır. Bu çocukların hayalleri ve 
potansiyelleri ayrımcılık, şiddet ve eşit fırsatların 
olmayışı gibi nedenlerle engellenmektedir. Dünya 
Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının dünyanın her 
yerinde karşılaşmakta olduğu toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği sorunlarına vurgu yapmak amacıyla her yıl 
11 Ekim’de kutlanmaktadır. 
Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler 
sonucu kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi 
ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde 
yararlanmalarını sağlamak amacıyla 19 Aralık 2011’de 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, 
“Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmiştir. 
İlk defa 2012 yılında kutlanan bu özel gün için her 
yıl farklı bir tema belirlenmekte ve bu tema ile ilgili 
çözüm stratejileri geliştirilmektedir.

1 1  E k i m 
D ü n y a  K ı z  Ç o c u k l a r ı
G ü n ü



Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim 15

2012’den 2021’e temalar;
2012: Çocuk evliliklerini bitirmek.
2013: “Kız Çocuklarının Eğitimi için Yenilikçilik.”
2014: Ergen Kızları Güçlendirmek: Şiddet Döngüsünü Bitirmek.
2015: “Ergen Kızların Gücü: 2030 Vizyonu.”
2016: “Kızların İlerlemesi = Hedeflerin İlerlemesi: Kızlar İçin Ne Önemlidir”
2017: “Kızları Güçlendirme: krizlerden önce, kriz sırasında ve sonrasında”
2018: Birlikte: Harika bir Kız Gücü!
2019: Kız Gücü: Senaryosuz ve Durdurulamaz
2020: Benim sesim, bizim geleceğimiz.
2021: Dijital nesil, bizim neslimiz.

Tüm bu temalar aslında bu olaylara vurgu yapmak, farkındalık oluşturmak ve çözüm stratejileri geliştirmek için 
yapılıyor. Şimdi sizinle Türkiye’de de sık rastladığımız bazı konular hakkındaki temalar ile ilgili bilgi vereceğim.

Dünya Kız Çocukları Günü’nün ilk kutlandığı yıl olan 2012 yılında temel bir insan hakları ihlali olan ve bir kız 
çocuğunun hayatını her yönden olumsuz etkileyen “çocuk evliliklerini engellemek” üzerine odaklanılmıştır. 
Dünya çapında 20-24 yaş arası kadınların üçte biri 18 yaşından önce evlenmiştir. Bunların üçte biri ise 
evlendiklerinde 15 yaşını doldurmamıştır. Çocuk evlilikleri erken ve istenmeyen gebeliklere yol açar, bu yaş 
grubunda kızların en önemli ölüm nedenlerinden biri gebelikle ilişkili komplikasyonlardır.
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Kız çocuklarının eğitim haklarından yararlanmalarını 
sağlamak çok önemli ve ahlaki bir sorumluluktur. 
Genç kızların eğitilmesi toplumların gelişmesine; 
ölüm ve doğurganlık hızlarının azalmasından 
yoksulluğun engellenmesine kadar pek çok alanda 
olumlu katkı sunar. Bu nedenlerden yola çıkılarak 
2013 yılında günün teması güvenlikle ilişkili, 
ekonomik veya kültürel engeller nedeniyle okula 
devam edemeyen veya eğitimini tamamlayamayan 
“kız çocuklarının eğitimlerini geliştirmek” olmuştur.

Ergenlik kız çocuklarının yaşamlarının gidişatını 
belirleyen kritik bir süreçtir. Şiddet kız çocuklarının 
yaşamında erken dönemde başlayabilir ancak 
toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve fiziksel, psikolojik 
ve cinsel istismar ergenlik döneminde aşikar 
hale gelir. Ergen kızların mesleki ve teknik açıdan 
eğitilmesi, yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sosyal 
olarak desteklenmesi şiddet döngüsünün kalıcı hale 
gelmeden, hatta başlamadan kırılmasını sağlayabilir. 
Bütün bu nedenlerle 2014 yılında “ergen kızların 
güçlendirilmesi ve şiddet döngüsünün kırılması” 
tema olarak belirlenmiştir.

En sık rastlanan bu üç konuda ne yapmalıyız? 
Çocuklarımızın, kızlarımızın önce çocuk olduğunun 
bilincine olmalıyız. Eğitimlerine önem verip başka 
bilgi dünyalarında dolaşmalarına izin vermeliyiz. 
Unutmamalıyız, şimdi bir kız çocuğu gelecekte bir 
eş, bir annedir. Bilgi nesilden nesile aktarıldığı gibi 
bilgisizlik ve şiddette nesilden nesile aktarılır. Bu 
zinciri hep beraber kıralım!
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G ü l  İ r e m  Ko ş u m 
E g e  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Organ nakli; vücutta görevini yapamayan bir organın 
yerine canlı bir vericiden veya canlı olmayan bir 
bedenden alınan sağlam bir doku veya organın 
nakledilmesidir. Son yıllarda organ nakli konusunda 
büyük tıbbı ve teknolojik gelişmeler yaşanmasına 
rağmen, organ naklinin en önemli sorun alanlarından 
biri nakledilecek organın temin edilmesi/
bulunmasıdır. Nakledilecek organın temin sürecinde 
temel dayanaklardan ve en önemli aşamalardan biri 
organ bağışıdır. 

Organ bağışı konusunda son yıllarda Türkiye’de 
oldukça büyük atılımlar görülmüşse de, 2020 
itibariyle yaklaşık olarak 27 bin hasta organ bağışı için 
sıra beklemeye devam etmektedir. Bu sayının büyük 
bir çoğunluğunu böbrek nakli bekleyen hastalar 
oluşturmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden 
biri de yaygın olan dini anlayış sebebiyle, ölen kişinin 
ailelerinin izin vermemesidir.3-9 Kasım, organ 
bağış haftası olarak her yıl kutlanmaktadır ve halka 
organ bağışının önemini anlatmak için çalışmalar 
süregelmektedir. 

O r g a n  B a ğ ı ş ı
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Organ Bağışı Nasıl Yapılır?

Canlı bir bağışçı olmak için, bireylerin öncelikle tüm 
fayda ve riskleri araştırması ve bilinçli olması çok 
önemlidir. Kararı vermeden önce yeterince bilgi 
edindiğine emin olmalıdır. Ayrıca nakil merkezleri de 
size organ bağış sürecini, olası riskleri detaylı olarak 
açıklamakla mükelleftir. Bu nedenle aklınıza takılan 
soruları yanıtlaması için kolaylıkla uzmanlardan 
destek alabilirsiniz.

Araştırmacılar, organ bağışçısı olmak isteyen 
bireylerin, ameliyatı tam olarak anlaması ve organ 
bağışçısı olmanın gelecekteki sağlığını nasıl 
etkileyebileceğinin farkında olmasının önemli 
olduğunun altını çizmektedir. Bu konu ile ilgili bir 
diğer önemli unsur ise, bireylerin bağışa karar verip 
kararını değiştirmek isterse, bunu istediği noktada 
gerçekleştirebileceği gerçeğidir.

Organ bağışı öldükten sonra yapılabileceği gibi, 
yaşarken de gerçekleştirilebilir. Tahmin edilenin 
aksine, ölüm sonrası organ bağışı başvurusunda 
bulunmak için çok kısa bir süre ayrılması yeterlidir. 
Kişi bütün olası durumları göz önünde bulundurarak, 
özgür iradesiyle karar verdikten sonra, İl Sağlık 
Müdürlükleri, devlet hastaneleri, üniversite 
hastaneleri, özel hastaneler ve semt poliklinikleri de 
dahil olmak üzere organ nakli yapan tüm kuruluşların 
organ nakil koordinatörlüğüne başvuruda bulunabilir. 
Organ bağışı yapabilmek için, 2 tanık huzurunda 
formun doldurulması gereklidir. Bu formda kişilerin 
bağışlayabileceği organ ve dokuların listesi yer 
almaktadır. Bunlardan bazılarını ya da hepsini kendi 
isteğini dahilinde seçebilir. Birey hayattayken bağış 
yapmak istediğini beyan ettiği için kendisine bunu 
belirten bir organ bağış kartı verilir. Bu veriler aynı 
zamanda sağlık bakanlığının sistemine kaydedilip 
korunmaktadır. 

Kişinin ölümünün ardından beyanı bulunuyorsa 
gerekli protokoller uygulanır. Toplum tarafından 
organ bağışı konusunda çeşitli yanlış inanışlar 
mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanı kişinin organ 
bağışı talebi varsa acil bir sağlık desteği sırasında 
yeterli ilgiyi görmemesi ve sonucunda yaşamını 
kaybedebilme korkusudur. Ancak kişi organ 
bağışını istese ve organ bağış kartına sahip olsa bile, 
ölüm durumunda aileden bağış için onay almak 
gerekmektedir. Bununla birlikte sağlık hizmeti 
herkese eşit olarak sunulması gereken bir hizmettir 
ve kimsenin herhangi bir nedenle bu haktan mahrum 
bırakılması mümkün değildir. Ancak aile iznine tabi 
olması nedeniyle, organ bağışı yapan kişilerin bu 
meseleyi aileleriyle de paylaşması hem sürecin hızlı 
işlemesi hem de ailesinin bu duruma hazırlıklı olması 
açısından önem arz etmektedir. Bir diğer yanlış 
inanç ise kişinin bir kere organ bağışında bulunması 
durumunda bundan vazgeçemeyeceğidir. Ancak, 
kişi ne zaman isterse organ bağışından vazgeçme 
hakkına sahiptir. Kişinin organ bağışı fikrinden 
vazgeçmesi durumunda, Türkiye Organ Bağış Bilgi 
Sistemi’nden kaydını sildirmesi yeterlidir.
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Hangi Organ ve Dokuları Bağışlayabiliriz?

Uluslararası Organ Bağışı ve Nakil Kurumu’nun 2020 raporuna göre Türkiye, canlı donöründen 
organ nakillerinde dünyada 2. sıradayken, kadavradan nakillerde %27’lik bağış oranı ile 53. sırada yer 
almaktadır. Bu oran ne yazık ki pandemi nedeni ile %19’a düşmüştür. Ülkemizde organ bağışı hayatta 
ve ölüm durumunda (kadavra) olmak üzere 2 farklı şekilde gerçekleşmektedir. Hayatta olan kişiden 
yalnızca böbrek ve karaciğer nakli yapılabilmektedir. Ölüm durumunda ise kalp, karaciğer, böbrek, 
pankreas, akciğer, ince bağırsak gibi organlar ve kalp kapağı, kemik, tendon, yüz, el, kol, bacak, 
uterus gibi organların nakilleri yapılabilmektedir. Bu iki seçeneğe ek olarak kişiler bedenlerini tıbbı 
çalışmalarda kullanılması için de bağışlayabilirler.

Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölüm durumundan sonra organ naklinin gerçekleştirilmesi 
mümkün değildir. Örneğin; kişi evde, sokakta, acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde 
ölmüş kişilerin organları ülkemizde organ bağışında kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde 
solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani ‘beyin ölümü’ gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.

Organ Bağışından Yararlanacak Kişi Nasıl Seçilmektedir?

Organ bağışından yararlanacak kişinin seçim kararı, Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Merkezi 
tarafından verilmektedir. Ulusal bekleme listesinde yer alan kişilerin doku uyum oranı, kan grubu, 
bekleme listesindeki sırası ve aciliyet puanına göre bu karar şekillenmektedir. Donörlerin kimlikleri 
ailelerinin izni olmadan ifşa edilememektedir. Ayrıca istenildiği takdirde bütün süreç gizlilik 
çerçevesinde de gerçekleştirilebilmektedir.
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M ü g e  Ku r t u l u ş 
R o ta v i z y o n  Ta k ı m ı

Osman Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951 yılında 
Samsun’da doğmuş tiyatrocumuz, senaristimiz, 
yazarımız, yönetmenimiz, Ferhan Abimiz. Kendisini 
maalesef geçtiğimiz ağustos ayının son gününde 
kaybettik. Defalarca izlemeye doyamadığımız, tekrar 
bir oyununa gideceğimiz günü beklediğimiz ve 
ölümün hiç yakışmadığı bu muhteşem adama bizlere 
sayısız eser bıraktığı için teşekkür ederiz.

Fe r h a n  A b i
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 Kitabi bilgilere gelecek olursak, ilk şiir ve öyküleri Yeni 
Ufuklar ve Soyut dergilerinde yayımlanan Şensoy’un 
yazdığı ilk skeçleri de 1970’te Devekuşu Kabare’de 
oynanmaya başladı. Hemen bir sene sonra ise Grup 
Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk 
deneyimini yaşadı. Çeşitli tiyatro deneyimlerinden 
sonra Kanada ve Fransa’ya giderek eğitimler aldı ve 
yazı çalışmalarında bulundu. 1975 yılında Montreal’de 
Ce Fou De Gogol oyunu ile En İyi Yabancı Yazar 
ödülünü aldı. Türkiye’ye döndükten sonra 1978 
yılında, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nu yayınladı. 
Dönüşünün ardından sinema ve televizyon ağırlıklı 
olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulundu. 1980 
yılında ise Ortaoyuncular adı ile kendi tiyatrosunu 
kurdu ve Türkiye tiyatro tarihini geri dönülemez 
bir şekilde şahlandırdı, yeni tiyatro sanatçılarının 
yetişmesinde büyük katkılar sağladı. 1989’da Kel 
Hasan Efendi’den günümüze gelen Ortaoyuncuları 
Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devralan Şensoy, tarihi 
Ses Opereti’ni onardı ve Ses 1885 adıyla açtı.

7 Mart 1987’den beri oynadığı, gündelik yaşamı 
mizahi bir dille aktardığı tek kişilik gösterisi olan 
“Ferhangi Şeyler” kendisinin defalarca oynadığı, 
en popüler oyunlarından birisi oldu. Öyle ki bu 
oyunu 2000’den fazla kez sahneledi. Hayattayken 
kendisini tekrar tekrar izleme şansına sahip olanlar, 
Ferhan Şensoy’un enerjisinin ve muzipliğinin hiç 
değişmemişliğine her defasında hayran kaldılar. 

Kavuk Meselesi

 1874 ile 1925 yılları arasında yaşayan Kel Hasan 
Efendi, geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi 
sayılan İsmail Hakkı Dümbüllü’yü yetiştirip daha sonra 
bir ikon haline gelen ‘kavuğunu’ Dümbüllü’ye teslim 
etti. Dümbüllü de kavuğu 1968 yılında öğrencisi 
Münir Özkul’a devretti.  Münir Özkul da 21 sene 
sonra kavuğu Ferhan Şensoy’a teslim etti.  Şensoy, 
38 yaşındayken almış olduğu kavuğu 27 yıl boyunca 
taşıma şerefine nail oldu. Daha sonrasında kendisi de 
bu kavuğu öğrencisi, arkadaşı Ferhan Abisi olduğu 
Rasim Öztekin’e devretti. Kavuğu Rasim Öztekin’e 
verirken, kavuğun Ses Tiyatrosu’ndan ayrılamadığını 
Kel Hasan Efendi’den itibaren kavuğun Ses 
Tiyatrosu’nda alkış aldığını ve Tiyatro’nun öğrencisi 
olarak aklına Rasim Öztekin’den daha iyi bir kavuklu 
gelmediğini ifade etti. 

Her zaman Türk Tiyatrosu’nun geleneklerini, edep 
ve üslubu, çalışkan olmayı, gelişime açık olmayı, 
usta/çırak ilişkisinin yanında abi/kardeş olabilmeyi 
de verebilmiş olan bu usta; herkesin Ferhan Abi’si 
olarak yaşamış, yaşadıkları ve aktardıkları ile de 
sadece tiyatrodaki öğrencilerine değil hepimize 
bir öğretmen olmayı da başarmıştır ve bunun için 
kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır.
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R e y h a n  Ü n l ü ,  C a n s u  B a l d a n , 
E c e  Ze n g e l
E g e  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Geçtiğimiz Ay Dünyada Neler Olmuş?

“Dünyada Neler Oluyor?” serisi ile uluslararası 
bir kurum olan Rotary’nin yapıtaşları olan biz 
Rotaractörlerin gündemi takip etmesi, genel 
kültürünü arttırması ve dünyadaki gelişmeler 
hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu 
çerçevede dünya gündeminden spor, sanat, çevre 
gibi konular hakkında çekirdek bilgiler verilecektir. 
Siz de hazırsanız, haydi dünya turumuz başlasın ☺

D ü n y a d a  N e l e r
O l u y o r ?



-2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 
yarı final maçında  Sırbistan’a yenilen Türkiye A Milli 
Kadın Voleybol Takımı, Hollanda’yı 3-0 yenerek 
Avrupa üçüncüsü oldu.  Her zaman göğsümüzü 
kabartan efsane takımımızı yürekten tebrik 
ediyoruz. 

-El Salvador dünyada kripto para Bitcoin’i resmi 
para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu.

-Hindistan’da yüz binlerce çiftçi, hareket 
başladığından beri en büyük mitingde tarım 
yasalarını protesto etti.

-Vietnam’da bir kişi Covid-19 virüsü yayma 
suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 

-Meksika’nın yüksek mahkemesi, dönüm noktası 
niteliğindeki kararda kürtajın suç olmaktan 
çıkarılması için oy kullandı.

-Gine’de askerler devlet başkanını gözaltına aldı ve 
hükümeti feshetti.

-Balık avı sezonu açıldı ancak sürdürülebilir 
balıkçılık; kayıt dışı, kural dışı avcılık, iklim değişikliği, 
aşırı av baskısı, kirlilik gibi ciddi tehditlerle karşı 
karşıya. 

-FAO (Dünya Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre 
dünyadaki balık stoklarının üçte birinden fazlası 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde aşırı avlanma 
baskısı altında.

-Berlin Üniversitesi Kafeteryası, iklim değişikliği 
ile savaşmak için menülerinden et ve et ürünlerini 
kaldırdı.

-Grönland’da araştırmacılar, GPS hatası nedeniyle 
yanlışlıkla dünyanın en kuzeydeki adasını keşfettiler.
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-Orta Çağ’ın en güçlü kadınlarından biriydi: Mersiya 
Kraliçesi Cynethryth’in mezarı bulundu!

-Meksika, kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde 
denenmesini yasaklıyor!

-Yaşama elverişli ve yüzde 90’ı sularla kaplı yeni bir 
gezegen türü keşfedildi: 2-3 yıla Dünya dışı yaşamı 
bulabiliriz!

-Araştırma: 43 milyon yıllık dört ayaklı balina fosili 
keşfedildi!

-Endonezya’da 7 bin 200 yıl önce ölen kadının DNA 
örneği keşfedildi!

-Karadağ’da düzenlenen Tembellik Yarışması’nın 
kazananı 117 saat yatarak rekor kırdı!

-Mars’ta yaşamın var olabileceğine dair güçlü 
kanıtlar bulundu: Yaban mersini kayaları bol miktarda 
hidroksil içeriyor

-Kırmızı denizanası ilk kez görüntülendi.

-Japon ve İsrailli şirketler, Ay’da oksijen üretimi 
amaçlayan deneysel projede iş birliği yapacak
.
-Kaplanların yaşam alanlarındaki bozulmalara bağlı 
olarak dünyadaki sayıları hızla azalıyor. Günümüzde 
kaplanlara sadece 10 ülkede rastlanıyor. Güneydoğu 
Asya’da doğal ortamında yaşayan kaplanların 
sayısının, 2022 yılına kadar dünyadaki kaplan sayısını 
iki katına çıkarma hedefi kondu.

-NASA Dünya’dan 3,4 milyar ışık yılı uzaklıkta bir 
‘Einstein halkası’ görüntüledi!

-Bir dönemi kasıp kavuran The Rolling Stones’un 
efsanevi davulcusu Charlie Watts hayatını kaybetti. 
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Tu ğ ç e  K ı l ı ç
Ç e k i r g e  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Son yıllarda popülerliğini kaybetmiş olsa da sağlık 
üzerine etkileri ile ilgili uzun yıllardır yapılan
çalışmaların en fazla olduğu ve kalp damar sağlığı 
başta olmak üzere kronik birçok hastalık üzerinde
olumlu etkileri olduğu vurgulanması gereken 
beslenme modellerinin başında gelmelidir. Sağlıklı
beslenme modeli planlanırken benimsenmelidir.

Epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda ilk olarak 
Akdeniz diyetinin kalp damar hastalıklarından
koruyucu özellikleri olduğu saptanmıştır. Daha sonra 
yapılan diğer çalışmalarda Akdeniz diyetinin tip
2 diyabet, obezite ve kanser riskini azalttığı 
belirlenmiştir. Akdeniz diyetinin yaşam süresinin 
uzaması ile ilişkili olduğu ve Akdeniz diyetine uyum 
sonucu kalp hastalıkları, kanser gibi sağlık sorunları 
nedeni ile yaşanan ölümlerin %10-20 oranında 
azaldığı belirlenmiştir. Tüm bu özellikleri ile Akdeniz 
diyeti sağlığın korunmasını ve yaşam kalitesinin 
artırılmasını hedeflemektedir.

Peki Nedir Akdeniz Diyeti? 
İlk kez Angel Keys tarafından tanımlanan Akdeniz 
diyetinin en temel özelliklerinden bir tanesi besin
çeşitliliğine sahip olmasıdır. Doymuş yağ miktarı 
düşük bitkisel yağ içeriği yüksek bir plan olarak 
tanımlanmıştır.

Ya ş a m  Ta r z ı n ı z
A k d e n i z  D i y e t i 
O l s u n 
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Akdeniz diyetinde yer alan besinler 
 
Akdeniz diyetinde tam tahıl kaynaklarının günde 
ortalama 8 porsiyon tüketilmesi  önerilmektedir.
Tam tahıl kaynağı besinlerin koroner kalp hastalığı, 
tip 2 diyabet, kanser gibi kronik  hastalıkların ortaya 
çıkış riskinin azalmasında önemli rol oynadığı 
belirtilmektedir. Ayrıca tam  tahılların glisemik 
indeksi düşük olup kan glukoz ve insülin değerlerini 
düzenlemekte böylece damar  işlevlerinin 
korunmasını sağlamaktadır. Tam tahıllar ağırlık 
kontrolünü sağlamakta ve sindirim  sisteminin 
düzenli çalışmasına yardımcı olmaktadır. Tam 
tahılların sağlık üzerindeki etkileri vitamin,  mineral, 
diyet posası, lignin, beta glukan, inulin, fitosterol 
ve çok sayıda fitokimyasaldan zengin  olmaları ile 
ilişkilendirilmektedir. 

En iyi 10 tam tahıl kaynağı 

Amarant 
Arpa 
Kara buğday 
Bulgur 
Mısır 
Ak darı 
Yulaf 
Kinoa 
Pirinç 
Çavdar 

Tam tahılların içerisinde bulunan posa, dirençli 
nişasta ve oligosakkaritler kan kolesterol düzeyinin  
düşmesine, kan glukoz ve insülin düzeyinin 
düzenlenmesine, sindirim sistemi sağlığının 
korunmasına  ve bazı sindirim sistemi kanserlerinin 
engellenmesine yardımcı olmaktadır. 

Yağlı tohumlar Akdeniz diyetinin önemli bir parçası 
olup günlük yağdan gelen enerjinin yaklaşık %  40ını 
sağlamaktadır.  

Yağlı tohumların bitkisel yağ içerikleri yüksek 
olup, yağ içeriğinin büyük bir kısmı tekli ve çoklu  
doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır. Posa, 
potasyum, kalsiyum, magnezyumdan zengin besin  
kaynaklarıdır. 

Haftada 5 kez 50-100 g yağlı tohum tüketiminin 
hiperlipidemik (kolestrol, trigliserit ve LDL kolestrol  
yükseliği) bireylerde total kolestrol ve LDL kolesterol 
düzeyini düşürdüğü belirtilmiştir. 

Yağlı tohumlar; ceviz, fıstık, fındık, kabak çekirdeği, 
badem, susam, ayçiçeği çekirdeğidir. 



Akdeniz diyetinin en önemli özelliklerinden biri 
zeytinyağının yağdan gelen enerjinin temeli 
olmasıdır.  Akdeniz diyetinde zeytinyağı tüketimi 
genellikle 25-50ml/gün arasındadır. 

Beş farklı Avrupa ülkesinde yapılan bir çalışmada 
günlük olarak 25 ml zeytinyağı tüketimi sonucu  
tansiyon sorunlarının azaldığı belirlenmiştir.  
Akdeniz diyetinde kırmızı şarap tüketimi 
gözlenmektedir. Kırmızı şarap antioksidan bileşenler  
içermektedir. Bu antioksidan bileşenlerden sezngin 
kırmızıı şarabın ılımlı tüketimi kalp damar  hastalıkları, 
hipertansiyon, tip 2 diyabet ve bazı kanser türlerinin 
azalmasına yardımcı olmaktadır. 

Şarapta bulunan önemli flavonoidlerden bir 
diğeri de kuarsetindir. Kuarsetin vasodilator etki  
göstererek hipertansiyon oluşum riskini düşürdüğü 
belirtilmektedir.  

Sonuç olarak; besin çeşitliliği ile öne çıkan Akdeniz 
diyetinin, başta kalp ve damar hastalıkları, tip 2  diyabet 
ve obezite olmak üzere çeşitli kronik hastalıklardan 
koruyucu etkisi olduğu vurgulanmaktadır.  Akdeniz 
diyetinin sağlık üzerindeki koruyucu etkisi besin 
çeşitliliği ile alınan posa, çeşitli vitamin,  mineraller ve 
çok sayıda biyoaktif bileşen ile ortaya çıkmaktadır. 
Bu bileşenlerden yararlanabilmek  için, tam tahıl ve 
ürünlerinin, zeytinyağının, yağlı tohumların, meyve 
ve sebzelerin günlük  beslenmede yer alması, balık 
ve kurubaklagillerin ise haftada 1-2 kez mutlaka 
tüketilmesi gereklidir.  

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı olan Akdeniz diyetinin 
bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi gereklidir.  
Besin çeşitliliği sağlanarak uygulanan bir Akdeniz 
diyeti düzenli aktivite ve sosyalleşmeyi de içeren bir  
yaşam tarzıdır. 
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Akdeniz diyetinde önemli bir yere sahip olan sebze 
ve meyvelerin günlük tüketim miktarları sırası ile  
sebzeler için ortalama 2-3 porsiyon, meyveler için 
ise 4-6 porsiyon olduğu belirtilmiştir. Meyve ve  
sebzelerin farklı renklerde tüketilmesi önerilerek 
antioksidanlardan faydalanılması hedeflenir.  

Sebze ve meyvelerde bulunan potasyum, 
folik asit, ☺-karoten, C vitamini, posa ve fenolik 
bileşenler,  oksidatif stresi düşürme, lipoprotein 
profilini iyileştirme, kan basıncını düşürme, insulin 
duyarlılığını  artırmak gibi görevleri üstlenmektedir.
  
En kaliteli protein örneği olan balık Akdeniz diyetinin 
gözdesidir. Bu beslenme modelinde haftada 3-4 
porsiyon tüketimi önerilmektedir.  

Balık ve deniz ürünlerinde bulunan dokosaheksanoik 
asit (DHA) beyin fosfolipidlerinin ve retina  
membranının önemli bir bileşenidir. w-3 yağ 
asitlerinden zengin olan balık aritmilerden 
kaynaklanan  ölüm oranını, inme ve koroner kalp 
hastalığı riskini azaltıcı etki göstermektedir. Haftada 
1-4  porsiyon balık tüketenlerle ayda bir kez balık 
tüketen bireyler üzerinde 18 yıl süren çalışma  
sonucunda haftada 4 kez balık tüketen bireylerin 
kardiyovasküler hastalık gelişme riskinin %25 daha 
az olduğu gözlenmiştir.  
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O n u r  A k s o y 
Ko n a k  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Bir çiçeğe gerçekten bakabilirseniz eğer, varlığının 
onu besleyen topraktan, enerjisini veren güneşten, 
suyunu sağlayan yağmurdan ve çoğalmasına yardımcı 
olan böceklerden ayrı olmadığını görürsünüz. Doğal 
dünyada hiçbir şeyin kendi başına, geri kalan her 
şeyden ayrı bir varlık sergilemediğini, diğer her şeye 
bağlı ve bağımlı olduğunu görürüz. Bu hem bizim 
de ayrılmaz bir parçası olduğumuz doğanın temel 
bir kanunu hem de yoga’nın kalbinde yatan birlik ve 
bütünlük ilkesinin özüdür.
 
İnsan türü olarak kendimizi uzun bir süredir doğal 
dünyadan ayrı tutuyoruz. Ayağımızı topraktan çektik 
ve kendimizi ördüğümüz duvarların içine hapsettik. 
Kendi dünyamıza olan aşkımızı tek taraflı olarak 
sonlandırdıkça derin bir acı çekiyoruz. Acımızı telafi 
etmek için daha da fazla görmezden geliyor ve 
bencilce daha fazlasını tüketiyoruz. Gerçek doyuma 
ulaşamadığımız için hep daha fazlasını arzuluyoruz. 
Sonuç ise yalnızlaşma, ayrılık ve sıkışıklık hissi oluyor. 
Diğer taraftan yoga bunun tam tersi bağ kurmak, 
genişlemek ve bütün olmak ile alakalı.
 

D o ğ a  v e  Yo g a



Yoga, meditasyon, psikoloji ya da herhangi bir 
farkındalık yolunda ilerleyen birisinin çevresine karşı 
kaçınılmaz bir hassasiyet geliştirdiğini görürüz. Bu 
farkındalık yolunda alışkanlarımıza derinlemesine 
baktığımızda yaptığımız akıl almaz hataları görmemiz 
de kaçınılmazdır. Dünyanın ortak kaynakları 
bir trajedi yaşıyor. Kolektif olarak paylaştığımız 
ortak kaynaklarımızı hiç üstümüze alınmadan 
şuursuzca tüketiyoruz. Stüdyolara kapanıp 
şiddetsizlikten bahsetmek kolaydır; ancak şımarıkça 
tükettiklerimizle gezegenimize kendi uyguladığımız 
şiddeti de görmemiz gerek. Yaptığımız en ufak 
tercihin bir sonucu var, bilinçsizce tükettiğimiz her 
şey zincirleme bir etki yaratıyor. Dünyanın öbür 
ucundan getirdiğimiz en ufak bir şeyin, doymak 
bilmediğimiz birçok gıdanın üretiminin ciddi 
karbon ayak izleri var. Kullan at alışkanlıklarımızla 
ürettiğimizden çok fazlasını tüketiyor, sınırlı doğal 
kaynaklarımızı savurganca harcıyor ve kirletiyoruz. 
Özendiğimiz birinci dünya vatandaşı alışkanlıklarının 
tüm dünya için sürdürülebilir olması mümkün değil. 
Tüm canlı hayatı için sürdürülebilir olmayan bir şeyin 
de hiç kimse için sürdürülebilir olmadığını idrak 
etmemiz lazım. Gittiği yeri gözümüzle görmediğimiz 
için attığımız çöpü yok sayıyoruz, ancak okyanusun 
ortasında plastikten kocaman bir kıta oluşturmuş 
durumdayız. Attığımız çöpün kendi kapımıza 
kadar taşacağı günlere hızla yaklaşıyoruz. Daha 
da geç olmadan farkındalığımızı genişletip hızlıca 
evrilmemiz lazım, tam da yoga’nın önerdiği gibi.
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Yoga ayrılık değil, birleşme ve bir olma üzerine 
kurulu. Hem iç hem de dış dünyamızda. Bir birey 
olarak iç ekosistemimizde daha fazla parçamızın 
bütünleşmesi ile güzellik, duyarlılık ve bütünlük 
kazanırız. Ama dış ekosisteme bağlanmadan 
gerçek bir dönüşüm sağlamamız mümkün değil. 
Yoga, bireysel olanın ötesine uzanıp hayatın sonsuz 
kaynağı ile bağlantı kurmak ile ilgilidir. 
 
Küçük benliğimizin geçici doğasına tahammül 
edemiyoruz. Sonsuza kadar yaşamak istiyor bunun 
için doğayı haşince kontrol etmeye çalışıyoruz. 
Hiçbir canlının yaşamı kalıcı değildir, ama yaşamın 
kendisi devam eder. Kendimizi yaşamla özdeşleştirir 
ve birbirinden ayrı benliklerin sınırını aşarsak, 
geçici olanın altındaki kalıcılığı, her şeyin içindeki 
döngüselliği görebiliriz. Gerçek doğamız doğumsuz 
ve ölümsüzdür. Yoga’da aradığımız gibi benliğimizin 
değişmez, her şeyle bir olan özüyle bağlantı 
kurabilirsek hem bütün gezegen ile iç içe ve karşılıklı 
olarak bağlı olduğumuzu kavrar hem de daha az acı 
çekeriz.

Türkçe’de yaşam, yeşermek ve yeşil kelimeleri 
etimolojik olarak aynı kökten gelir (kurunun tersi 
olan yaş olmak canlı olmak ile ilişkilendirilir ve yeşil 
olmak canlı olmaktır). Yeşili korumadan yaşamı 
korumamız ve yeşermemiz mümkün değil. Yoga’da 
topraklanmak, köklenmek ve yeryüzü ile bağlantıya 
geçmek isteriz. Ancak bir yandan ormanları 
kesip toprağı erozyona uğratırken diğer yandan 
topraklanmamız nasıl mümkün olabilir? Diğer 
taraftan gökyüzüne uzanmak, daha yüksek bilinç 
düzeylerine ulaşmak ve genişlemek isteriz. Peki bir 
yandan havayı kirletirken diğer yandan gökyüzünü 
nasıl kucaklayabiliriz? 
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Yoga bir genişlemedir. Genişledikçe sahipleniriz. 
Nehirler damarlarımız, güneş kalbimiz, ağaçlar 
ciğerlerimiz olur. Genişledikçe dünyanın herhangi 
bir yerindeki problemin hepimizin problemi 
olduğunu anlarız. Bu büyük cesaret gerektirir zira 
bu şekilde dünyamızın çektiği büyük acılara ortak 
oluruz. Farkındalığımız derinleştikçe her bir birey 
olarak doğaya verdiğimiz zararı doğrudan kendimize 
verdiğimizi görür, sorumluluk yüklenerek konfor 
alanından çıkmamız ve yeni alışkanlıklar edinmemiz 
gerektiğini fark ederiz. Diğer yandan bu acı ve 
zorlukları kaldırabilecek güç, cesaret ve irade de 
aynı genişlemeden ve bağ kurmadan gelir. Doğanın 
sonsuz güçleri artık yanımızdadır.

Toprak anamızdan acil bir “uyan” çağrısı alıyoruz. 
Bu çağrıya cevap verip doğanın bilgeliğiyle 
tekrar uyum içine girmeyi öğrenmemiz lazım. 
Görevimiz dünyamızı iyileştirmek. Önce bireysel 
alışkanlıklarımızı tekrar değerlendirmek, örnek 
olmak ve gerektiğinde liderlik etmek sonra da 
kurumlardan uygun şekillerde taleplerde bulunmak 
ve toplumsal olarak kültürümüzde ciddi değişiklikler 
yapmamız lazım. Yeni modellere, yeni hikayelere 
ve acil bir dönüşüme ihtiyacımız var, evrimimizi 
hızlandırmamız gerekiyor ve bizi evrimleştiren enerji 
doğa ile uyumumuzda saklı. Ancak bu şekilde bir 
insan olarak tam potansiyelimize ulaşabilir ve tüm bir 
gezegen olarak yaşayan bir organizma olduğumuzu 
idrak edebiliriz. Biz dünyanın parçasıyız, o da bizim 
parçamız. Ne mutlu ki dünyamızla bir olduğumuzda 
hissettiğimiz tek şey acı olmaz, müthiş bir hayranlık 
da duyarız. Artık yalnız değil, kocaman bir ailenin 
üyesiyizdir. Bir filizin yeşermesinden, bir kuşun 
ötüşünden, toprağa çıplak ayağımızla basıp bir 
nehrin serin suyunu yudumlamaktan sonsuz bir 
zevk alırız. Toprak ana bütün yaralarına rağmen tüm 
haşmetiyle bize kucak açmış bekliyor. Tekrar bütün 
olabilmek için gerçek yuvamızı hatırlayıp bu ayrılığı 
sonlandırmak bizim elimizde.
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Ö n d e r  Yü k s e l
Ç i ğ l i  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Amerikan iç savaşı, Amerika Birleşik Devletleri 
tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Amerika 
Birleşik Devletleri ile Eyalet birliğinden çıkarak, 
bağımsız olmak isteyen Güney Eyaletleri arasında 
yaşanmış tarihi bir çatışmadır. Güney eyaletleri 1860 
yılında Abraham Lincoln’ün başkan seçilmesiyle 
Jefferson Davis komutasında ayaklanarak 
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 19. yüzyılda, büyük 
tarım arazilerinin geliştiği güney eyaletlerinde 
özellikle pamuk, tütün ve şeker kamışı üretiminde 
ciddi gelirler elde ediliyordu. Tarım arazilerinin 
işlenmesinde Afrika’dan kaçırılıp getirilen siyahi 
kölelerden faydalanılıyordu. Özellikle kuzey ve 
batı eyaletlerinde sanayi sektörünün gelişmesi 
serbest işçi sistemini beraberinde getirdi ve 
köleliğin yasaklanması öngörüldü. Fakat köleliğin 
yasaklanması, gelirlerini tarımdan karşılayan ve tarım 
arazilerinde köle ihtiyacı olan güney eyaletlerinin işine 
gelmiyordu. Güney eyaletleri de, önünde sonunda 
köleliğin güney eyaletlerinde de yasaklanacağını 
düşünerek devletten ayrılmak için bir iç ayaklanma 
çıkardılar. Abraham Lincoln’ün başkan seçilmesiyle 7 
güney eyaleti (Carolina, Mississipi, Florida, Alabama, 
Teksas, Georgia ve Louisiana) bağımsızlıklarını ilan 
ederek bir konfederasyon kurmuşlardır.

Amerikan İç Savaşı
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Bu konfederasyona karşı kuzey eyaletleri de 
kendi aralarında bir birlik kurmuşlardır. Amerikan 
savaşının ilk yıllarında taraflar birbirlerine üstünlük 
sağlayamamıştır. İki taraf ağır kayıplar vermesine 
rağmen zaman zaman yaşanan geri çekilmeler ve 
taarruzlar olsa da iki tarafında bariz bir üstünlüğü 
yoktur. Fakat 1863 yılının Temmuz ayında yapılan 
“Gettysburg Muharebesi” bir dönüm noktası 
olmuştur. Güneyden 72 bin ve kuzeyden 82 bin 
askerin karşı karşıya geldiği bu muharebede iki taraf 
da ağır kayıplar vermiş; fakat savaş kuzey birliklerinin 
bariz üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. Kuzey birliklerinin 
mutlak üstünlüğüyle birlikte, güney birliği teslim 
olmuş ve güney topraklarındaki bütün köleler 
serbestleştirilmiş; belli bir süreden sonra da oy 
kullanma hakkı kazanmışlardır. 

Bölünme tehlikesiyle karşı karşıya gelen Amerika 
Birleşik Devletleri, bu badireyi de atlatarak bir bütün 
halinde kalmayı başarmıştır. Güney eyaletlerdeki 
tarım arazilerinde kölelere dayalı yapılan üretim 
kaldırılmıştır. Amerika iç savaşı çıkmadan önce güney, 
ekonomik olarak kuzeyden üstün olmasına rağmen; 
savaştan sonra tarım ekonomisi çöken güney, 
ekonomik üstünlüğü kuzey eyaletlere kaptırmıştır. 
İç savaştan hemen sonra, 1865 yılında, ülkesinde 
köleliği resmi olarak kaldıran ABD başkanı Abraham 
Lincoln bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. 
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O r h u n  O n a r
İ z m i r  E k o n o m i  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

 Bir sabah kalktığınızı ve haberlerde müşterisi 
olduğunuz herhangi bir bankanın hacklendiğini ve 
kişisel bilgilerinizin internette satışa çıkarıldığını 
gördünüz. Ne tepki verirdiniz. Ya da sizin güvenlik 
sorunuzun cevabını bilen birinin sizin sosyal medya 
hesaplarınızı eline geçirdiğini düşünün. Daha 
da kötüsü internet cafe’de MSN hesabınıza giriş 
yaparken(MSN mi kaldı bu devirde demeyin bizim 
zamanımızda vardı :S) yan tarafınızdaki çocuğun sizin 
şifrenizi görüp MSN hesabınızı ele geçirdiğini farz 
edin.  Hepsi birbirinden kötü senaryolar ve herkesin 
başına gelmiştir sanırım (benim değil bir arkadaşımın 
başına gelmiş). Gerçi bankanızın hacklenmesi 
ve kişisel bilgilerinizin satışa çıkarılması, şifrenizi 
başkalarının öğrenmesini sağlamaz çünkü bankalar 
genellikle şifreleri sha256 kriptografisine göre şifreler 
ve bu şifrelerin kırılması oldukça zordur (SHA256’yı 
başka bir yazıda açıklarım şimdi çok şey yapmayın). 
Peki birilerin sizin güvenlik sorunuzu bildiğinizi farz 
edelim. Buna en iyi önlem bu güvenlik sorusunun 
olduğu kısma cevap+abcd yazmanız olacak. Bu ne 
biçim önlem dediğinizi duyar gibiyim (demediniz 
mi yoksa ☺ ). Kısaca şöyle açıklayayım. Sizin güvenlik
sorunuz ilkokul aşkınız kimdir olsun. Bunun cevabı da 
atıyorum Selen olsun(doğru mu bildim? 
Rica ederim ). 

Nasıl Güçlü Şifreler

Üretebilirsiniz?
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Siz bunu güvenlik sorusu olarak giriyorsunuz ama aşk 
hayatınızı didikleyen dedikoducu arkadaşlarınız da 
bunu bilecek ve güvenlik sorunuzu kıracaktır. Bunun 
için güvenlik sorusu kısmına Selenabcd yazıyoruz 
(Selena+bcd gibi gözüküyor farkındayım bozuntuya 
vermiyorum). Bunu yapmanızdaki temel mantık sizin 
bilişsel olarak kafanıza eski aşkınızı ve alfabenin ilk 4 
harfini kodlamanızdır. Bu sayede Meraklı Melahat’lar 
güvenlik sorunuzu kıramayacak ve güvenli bir şekilde 
internetteki hesaplarınızı kullanabileceksiniz. 

Peki gel gelelim MSN şifrenizi girerken yan masadan 
şifrenizi gören röntgencilere. Bu kişilere karşı nasıl 
bir önlem alabiliriz. Karşı taraftaki kişi sizin girdiğiniz 
harflere bakarak şifrenizi aklında tutabilir. Mesela 
AhmetMehmetCevdet(aşırı yaratıcı bir şifre) isimli 
bir şifre ile f7XO9Dbc4T7Rtyvp isimli bir şifreyi 
akılda tutmak oldukça farklıdır. Peki biz bu rastgele 
büyük/küçük harf ve sayılardan oluşan şifreyi nasıl 
oluşturabiliriz. İşte bu konuda Python dili yardımımıza 
koşuyor.

Python dilini nedir kim bulmuştur nasıl bulmuştur 
yenir mi bu tarz ansiklopedik bilgilere girersem bu 
yazının sonunu getiremem. O yüzden isterseniz 
doğruca şifre yaratma programımızı yazmaya 
başlayalım. 

Gerekli Malzemeler: 

1. Çalışan bir bilgisayar (SBC de olur yeter ki bilgisayar 
olsun)
2. Bir Python IDE’si  (Ben Pycharm kullanıyorum)
3. Random ve String Kütüphaneleri (Bunlar zaten 
kurulu geliyor ayrıca kurmanıza gerek yok)

Malzemelerimiz bitti isterseniz şimdi kodlamaya 
başlayalım. 

1. Import 
Bu kısımda gerekli kütüphaneleri Import ediyoruz. 

import string
import random

2. Listeleri Oluşturma
Bu kısımda gerekli listeleri oluşturuyoruz. 
“sifre” değişkeni boş bir liste olacak. Bu listeye kodun 
ileriki kısımlarında oluşturduğumuz karakterleri 
ekleyeceğiz
“alfabe” değişkeni Latin alfabesindeki (Türkçe 
karakter içermeyen) küçük harfleri, “buyukalfabe” 
değişkeni ise Latin alfabesindeki büyük harfleri 
içerecek.

sifre=[]
alfabe = list(string.ascii_lowercase)
buyukalfabe=list(string.ascii_uppercase)
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3. Hepsine Hükmedecek Tek Bir Liste
Başlık çok alengirli gelebilir ama gerçekten öyle. 
Bütün küçük harfleri,büyük harfleri ve 0 dan 9’a kadar 
olan rakamların bulunduğu bir liste hazırlıyoruz. 
Böylece şifremizde olması gereken bütün karakterleri 
tek bir listeye topluyoruz. 

for i in buyukalfabe:
    alfabe.append(i)

for i in range(0,10):
    alfabe.append(i)

4. Şifre Karakter Sayısı
Geldik zurnanın zırt(zurt da olabilir tam emin değilim) 
dediği yere. Bazı siteler maksimum 8 karakterli şifre 
ister. Bazı siteler ise 16 bazıları ise 32. Biz ise şifremizin 
uzunluğunu “for” döngüsünde yer alan range 
fonksiyonunun içindeki sayılarla oynayarak şifremizin 
uzunluğunu belirleyebiliriz. Ben maksimum karakter 
uzunluğunu 16 olarak ayarladım. Siz de istediğiniz 
sayıyla değiştirebilirsiniz bunu.

for i in range(16):
    a=random.randint(0,len(alfabe))
    sifre.append(alfabe[a])

5. Şifreleri Kaydetmek
 Şifremizi oluşturduk, şimdi sıra geldi bu şifreyi 
kaydetmeye. Onun için “myfile.txt” isimli bir dosya 
oluşturup, “sifre” listesi içerisine kaydettiğimiz 
karakterleri bu dosyaya kaydediyoruz. Böylece 
program kapansa bile oluşturduğumuz şifre 
kaybolmayacak ve sonsuza kadar bu dosyanın 
içerisinde kalacak. 

f = open(“myfile.txt”, “w”)
listToStr = ‘’.join([str(elem) for elem in sifre])
f.write(listToStr[::-1])
f.close() 
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6. Kodun Tamamı: 

import string
import random

sifre=[]
alfabe = list(string.ascii_lowercase)
buyukalfabe=list(string.ascii_uppercase)

for i in buyukalfabe:
    alfabe.append(i)

for i in range(0,10):
    alfabe.append(i)

for i in range(16):
    a=random.randint(0,len(alfabe))
    sifre.append(alfabe[a])

f = open(“myfile.txt”, “w”)
listToStr = ‘’.join([str(elem) for elem in sifre])
f.write(listToStr[::-1])
f.close()

Yazımı burada bitirirken Açık Kaynak Kodun 
gelişmesine yardımcı olan ve insanlara karşılık 
beklemeden yardımcı olan tüm yazılımcılara/
geliştiricilere teşekkür ediyorum. Umarım siz de 
okurken keyif almışsınızdır. 

Teşekkürler ☺:)
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B a t u h a n  S o y d a n
E f e s  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Dün gece hangi otelde kaldınız? Kimleydiniz? 
Bu hafta kimlerle mesajlaştınız? Sanıyorum ki, bu 
sorulara cevap vermeyi bırakın, size sorulmasını 
bile istemezsiniz. İşte bu sorular, 2018 yılında 
Illinois Senatörü Dick Durbin tarafından Facebook 
v. FTC  (Federal Trade Commission) davasında 
Mark Zuckerberg’e yöneltilen sorulardı. İnsanların 
yukarıdaki soruları da kapsayan verilerini 
kendilerinden izinsiz hatta habersiz şekilde 
toplanıp üçüncü kişilere satılması skandalı sonrası, 
Facebook CEO’su Mark Zuckerberg yargılanmış 
ve Facebook 643.000$ (diğer davalılarla birlikte 
toplam ceza 5.000.000$) cezaya çarptırılmıştı. 
Yukarıdaki soruların cevaplarını kimseyle paylaşmak 
istemediğinizi tahmin ederek, neden tüm bu sorulara 
ısrarla her gün cevap veriyorsunuz? Üstelik bu bilgileri 
dostunuzla veya ailenizle değil, hiç bilmediğiniz bir 
algoritmayla paylaşıyorsunuz. Peki nasıl?

Yukarıdaki sorulara sosyal medya, fotoğrafçılık ve 
arkadaşlık uygulamaları kullanıyorsanız, muhtemelen 
geçmişte bilerek veya bilmeyerek cevap verdiniz, 
daha da kötüsü üçüncü kişilerle paylaşılmasına 
icazet ettiniz çünkü bunu yaparken yüzünüzün 
yaşlandırılmış halini sosyal medyada paylaşacaktınız 
ve o ‘’ıvır zıvır’’ metinleri okumaya vaktiniz yoktu. Bir 
başka deyişle; 10-20 dakikanızı ayıracağınız sıkıcı 
ve uzun metinlere karşın ulaşmak istediğiniz anlık 
hazzı tercih ettiniz. Haz aldınız ve karşılığında verinizi 
sattınız. Üstelik bunu yaparken sözde ‘’bedava’’ bir 
hizmet alıyordunuz.

Çok Satanlarda Bugün:

Kişisel Verileriniz
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Günümüzde; bilgiye, sosyalliğe ulaşma süremiz 
milisaniyelere düşerken ödediğimiz bedeller de 
süreyle kıyaslanamayacak boyutta artıyor. Gözetim 
Kapitalizmi, Big Data (Büyük Veri), Veri Gizliliği gibi 
kavramlar hayatımıza giriyor. Bugün, sizler için kaleme 
aldığım yazımda, kişisel verilerimizin bizi nasıl birer 
ürün haline getirdiğini ve bunu nasıl engellemeye 
çalışabileceğimizi anlattım. Keyifli okumalar!

Kişisel verinin tanımıyla başlayalım. Kişisel Veri, 
General Data Protection Regulation (GDPR)  
kapsamında ‘’tanımlanmış veya tanımlanabilir 
bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.’’ olarak 
açıklanırken, kendi Kanun’umuzda  ‘’kimliği belirli 
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’’ 
olarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Veri işleme faaliyeti de 
yine GDPR’a benzer olarak Kanun’umuzda ‘’Kişisel 
verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya 
da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, 
kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, 
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 
aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle 
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen 
her türlü işlem’’  olarak tanımlanmıştır. Kısaca, 
Kanun burada otomatik olmak ve otomatik olmamak 
üzere iki ayrı veri işleme yolu göstermiştir. Kişisel 
verilerin otomatik olarak işlenmesi için bir bilişim 
sistemi yapısında bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
gerekirken, otomatik olmayan işlemede ise insan 
marifetiyle, işlemcisi olan bir cihaz kullanmadan veri 
işlenmesi gerekir. Bu kapsamda her iki yol arasındaki 
temel fark, insan müdahalesi olup olmadığıdır.  Bu 
ayrım, veri sorumlusu sıfatının kazanılması, kısaca 
Kanun kapsamında sorumluluk getirilebilmesi için 
oldukça önemlidir, çünkü Kanun otomatik olmayan 
yöntemlerle veri işleyen kişilere ‘’bir kayıt sisteminin 
parçası olmaması’’ halinde herhangi bir sorumluluk 
yüklememiştir ki bu da mantıklı olandır. Böylelikle 
kişisel veri, eğer bir bilişim sistemi aracıyla işleniyorsa 
Kanun kapsamında regüle edilen bir veri işleme 
faaliyeti olacağından ‘’veri sorumlusu’’na  birtakım 
sorumluluklar ve verisi işlenen ‘’ilgili kişiye’’  birtakım 
haklar verir diyebiliriz.
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Teorik bilgiyi somutlaştırırsak, kullandığımız 
aplikasyonlar (app), bilişim sistemleri vasıtasıyla bizi 
tanımlamaya yarayabilecek bilgilerimizi işlediklerini 
ve sonrasında bunu bir algoritma vasıtasıyla çeşitli 
işlemler için kullandıklarını söyleyebiliriz. Yazımızın 
başında da bahsettiğimiz gibi şirketler, bunları 
GDPR ve KVKK gibi mevzuatlar kapsamında zorunlu 
olarak veya sizden aldığı açık rızalar sayesinde 
yapmaktadırlar. Eğer bu mevzuata veya verdiğiniz 
açık rızalara aykırı olarak veri işleme faaliyetinde 
bulunurlarsa da yine mevzuat kapsamında birtakım 
yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar. Bu yazıyı henüz 
kaleme almaya başlamıştım ki bugün, 3 Eylül 
2021 Cuma günü Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 
Whatsapp uygulamasına yaptığı resen denetimi  
ve kestiği cezayı duyuru olarak paylaştı ki bu tatlı 
tesadüfün, yazımın önemini bir kez daha gösterdiğini 
düşünüyorum. 

Özetle; Whatsapp, hepinizin bildiği üzere  4 Ocak 
2021 tarihinde bir gizlilik politikası yayımlamış 
ve bunu kabul etmeyen yani açık rıza vermeyen 
kullanıcıların uygulamayı 15 Mayıs 2021 sonrasında 
kullanamayacağını belirtmişti. Daha sonra da 
kamuoyunun baskıları sebebiyle bu durumdan 
vazgeçtiğini açıklamış ve gizlilik politikasını kabul 
etmeyenlerin uygulamayı kullanabileceğini 
belirtmişti. Aradan 8 ay geçtikten sonra da Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu; ‘’ilgili metnin özgür iradeye 
dayanmadığı’’, ‘’Hukuka ve dürüstlük kurallarına 
aykırı olduğu’’ gibi sebeplerle 1.950.000 TL idari 
para cezası kesti. 
Whatsapp Inc. bu cezanın geleceğini bilmiyor veya 
beklemiyor değildi elbette. Madalyonun öbür yüzüne 
baktığımızda bu cezaların sembolik olduğunu 
görebiliriz çünkü aslında bugüne kadar birçok data 
(veri) toplayan uygulama şirketleri, kullanıcılarını 
profilleyerek birer ürün haline getirmiş ve üçüncü 
kişilere satmış/satmaktadır. Bunun en çarpıcı 
örneğini yazımın başında bahsettiğim 2018 yılında 
ortaya çıkan Facebook’un Cambridge Analytica 
skandalında  görebiliriz. Facebook’un Open Graph 
adı verilen platformu sayesinde ‘’thisisyourdigitallife’’ 
adlı uygulama tarafından bir anketi dolduran 
Facebook’taki 87 milyon kullanıcı ve onların facebook 
arkadaşlarının kişisel verileri toplanıyordu . Bu kişisel 
veriler daha sonra Cambridge Analytica adlı şirket 
tarafından, 2016’daki Ted Cruz, Donald Trump seçim 
çalışmalarında kimin kazanacağını tahmin etmek 
üzere kullanılmıştı. Hatta daha sonra yine Cambridge 
Analytica, aynı şekilde Facebook kullanıcılarının 
verilerini İngiltere’nin Brexit kampanyasında dahi 
kullandığı konusunda soruşturmalar geçirdi. 
Düşünsenize, Facebook’ta paylaştığınız tüm kişisel 
verilerinizden sizin bir ‘’oy profili’’niz çıkartılıyor ve 
bir seçim daha başlamadan kimin kazanacağı belli 
olarak bitiyor. Önemsiz zannederek paylaştığınız 
ve ardını sorgulamadığınız kişisel verileriniz yüksek 
ücretlere satılıyor ve bu da çarpıcı bir gerçeği ortaya 
çıkarıyor: Aslında ürün, kullandığınız uygulama değil, 
sizsiniz!
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Bir başka örnek de henüz kişisel veri gizliliğinin bu 
kadar yaygınlaşmadığı dönemde, 2000 yılında 
görülen FTC v. Toysmart davasında  ortaya çıkan, 
müşterilerin kişisel verilerinin satılması skandalıdır. 
Toysmart adlı oyuncak firması iflas aşamasına gelerek 
icralık olduğunda, firmayı icradan kurtaran malvarlığı 
sahip olduğu taşınmazlar veya oyuncakları değil 
Toysmart.com web sitesini kullanan müşterilerinin 
kişisel verileri olmuştu. Firma icralık olduğu sırada, 
çok geniş bir müşteri portföyünün kimlik verilerini, 
alışveriş alışkanlıklarını ve iletişim verileri gibi birçok 
kişisel verilerini satmayı hedeflemiş, sonrasında da 
FTC ile uzlaşmaya gitmişti. Bu olay kişisel verilerin 
korunması noktasında aralarında Amazon’un da 
bulunduğu birçok firmanın gizlilik politikalarını 
güncellemelerine ve daha ‘’kullanıcı dostu’’ bir yapıya 
bürünmelerinde önemli rol oynamıştır.

Fark ettiğiniz üzere, kişisel verileriniz kullanmakta 
olduğunuz uygulamalar vasıtasıyla her gün, her 
an işlenmekte ve verdiğiniz açık rızalar veya veri/
mevzuat ihlalleriyle üçüncü kişiler tarafından 
kullanılmak üzere paylaşılmaktadır. Peki bunu nasıl 
engelleyebilirsiniz? Sorunun yanıtı oldukça basit: 
Engelleyemezsiniz. 

Engelleyemezsiniz ancak biraz daha kontrol altına 
alıp en azından hassas verilerinizi güvence altına 
alabilirsiniz. Şöyle ki, kişisel verilerinizi uygulama 
kullanırken paylaştığınızda, bunu size sunulan gizlilik 
politikasına uygun olarak kullanılacağı güvencesiyle 
paylaşıyorsunuz, en iyi ihtimalde tüm verilerinizin 
nasıl kullanılacağının tüm yönetimi size sunulsa bile 
bu izinlere uygun kullanıp kullanılmadığını bilmeniz 
maalesef gündelik hayatınızda mümkün değil. Kişisel 
verilerinizin mevzuata ve uygulama tarafından 
sunulan politikalara uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenebilmek için Kanun tarafından iki aşamalı bir yol 
öngörülmüş durumda. İlk aşama olan kişisel verileriniz 
hakkında bilgi sahibi olmak için veri sorumlusuna 
(genelde kullandığınız uygulamanın ait olduğu 
şirkettir.) yapacağınız başvuruyu tamamladığınızda, 
gelen cevabın sizi tatmin etmemesi, cevapsız 
kalması veya reddedilmesi sonucu ikinci aşama olan 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Şikâyet Formu  nu 
doldurarak öğrenebilir veya uygunsuz kullanımın 
devamını engelleyebilirsiniz. Ancak bahsettiğim gibi, 
en iyi ihtimalde dahi o verileriniz artık paylaşılmış 
olacaktır. Bu ekstrem ve biraz da paranoyak yaklaşımın 
yanında, kişisel verilerimizin teorik olarak kontrolünü 
sağlamak kolaydır. Bunun için yapılması gereken ilk 
önce kişisel veriler hakkında temel bir bilgi sahibi 
olacak kadar kaynak okumak -ki bunu Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu’nun web sitesinden veya Kanun’u 
okuyarak sağlayabilirsiniz- ardından SİZE SUNULAN 
HER TÜRLÜ YASAL METNİ SIKILMADAN OKUYUP 
ANLAMAK VE GEREKİRSE BUNUNLA İLGİLİ VERİ 
SORUMLUSUNA BAŞVURMAK OLACAKTIR. 
Ayrıca size sunulan gizlilik, aydınlatma ve açık rıza 
metinlerinin de güvenilirliğini anlamak için internette 
küçük bir araştırma yapabilirsiniz.  

Verisi işlenen ilgili kişi değil de veri sorumlusuysanız 
da mutlaka veri gizliliği uzmanı bir avukatla çalışarak 
veri işleme faaliyetlerinizin Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu’nda sayılan idari ve teknik tedbirlere 
uygun hale getirilmesini sağlamalısınız. Aksi halde 
yukarıdaki verilen örneklerden biri olabilirsiniz.
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C a n  G ü l te k i n
İ z m i r  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Dünya çapında milyonlarca insan gıda 
güvensizliğinden muzdarip. NASA-USAID SERVIR 
projesi, Dünya’yı gözlemleyen uyduların yardımıyla 
bu sayıyı azaltmayı umuyor.
Gıda güvenliği (gıdanın istikrarlı bir şekilde 
bulunabilirliği ve satın alınabilirliği ) temel bir insan 
ihtiyacıdır, ancak dünya çapında milyarlarca insan 
için hala anlaşılması güç bir durumdur. Birleşmiş 
Milletler ‘in Temmuz ayında yayınladığı 2021 Dünya 
Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu raporu, bu 
gerçeğin korkunç bir resmini çiziyor: 2020’de, dünya 
genelinde yaklaşık 3 kişiden 1’i yeterince yemek 
yiyemiyor ve bu rakam önceki yıla oranla 300 milyon 
daha fazla.

COVID-19 salgını küresel ölçekte gıda sistemlerini 
ve tedarik zincirlerini bozmaya devam ediyor ancak 
Gıda Güvenliği konusundaki sorunun özü ve buna 
yönelik çözümler çok çeşitli alanlarda yatıyor. 
Örneğin, Kenya’da iklim değişikliği, su kıtlığı ve 
arazi bozulumu ekinleri ve meraları tehlikeye atıyor. 
Güneydoğu Asya’da artan sıcaklıklar, giderek 
değişken hava koşulları ve Mekong Nehri boyunca 
düşük su seviyeleri geçim kaynaklarını ve gıda 
üretimini tehdit ediyor. Nepal’de, yağmurla beslenen 
tarıma bağımlı alanlar, kuraklığa son derece duyarlı 
oldukları için işleri her geçen gün zorlaşıyor ve doğal 
bir fenomen haline geliyor.

Wake Up 
News
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Bu tarz zorluklara malesef tek tip bir çözüm 
üretilemiyor. Ancak bununla birlikte NASA’ya 
göre her bölgenin bu sorunlarla savaştığı ortak 
bir müttefiki var. Mesela kar erimesinden , toprak 
nemine, arazi örtüsüne ve bitki sağlığına kadar her 
şeyin ölçümünü yapmak için gece gündüz çalışan 
bir Dünya gözlem uyduları filosu. Bu veriler, gıda 
sistemlerinde kapasite oluşturmada nihai araç olarak 
kullanılıyor ve genellikle kuraklığı tahmin etmek 
ve hazırlanmak için yeterli zaman ile mahsulleri 
su eksikliği nedeniyle kaybetmek arasındaki farkı 
görmenize yardımcı oluyor.

Her bölgenin altyapısı ve zorlukları benzersiz 
olduğundan, en zor olan görev, ilgili verileri ihtiyacı 
olan kişilerin eline ve kolayca erişilebilir bir şekilde 
göndermek olduğu belirtiliyor.

Peki Ne Bu SERVIR ?

SERVIR bir NASA-USAID girişimi, tam da aslında 
yukarıda bahsedilen verileri bize sağlayan araç.  
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma 
Ajansı (USAID) ve NASA’nın hedefleri birbirini iyi bir 
şekilde tamamlamış durumda. Öyle ki NASA, kendi 
gezegenimize geri bakmak için uzayın benzersiz 
bakış açısını kullanırken, 100’den fazla ülkede çalışan 
USAID, kalkınma ihtiyaçlarını en alttan anlıyor.
Bu uzmanlığa ek olarak SERVIR, belirli ihtiyaçları 
karşılamak için dünya çapında önde gelen bölgesel 
kuruluşlarla ortaklık yapıyor.

SERVIR’in NASA Alabama, Huntsville’deki Marshall 
Uzay Uçuş Merkezi’ndeki Küresel Program Yöneticisi 
Dan Irwin, “Modelimiz birçok geleneksel projeden 
farklı” deiye açıklamada bulundu. “Bir şeyler inşa edip 
benimsenmesini beklemek yerine, ihtiyaçlarımızı 
belirlemek ve sürdürülebilir çözümleri birlikte 
uygulamak için çalıştığımız ülkelerdeki insanlarla el 
ele işbirliği yapıyoruz.” diye ekledi.

SERVIR, beş bölgesel merkez aracılığıyla 50’den 
fazla ülkede faaliyet göstermekte. Merkezlerde 
tamamen yerel uzmanlar görev yapıyor ve her birinin 
aynı hedefler doğrultusunda çalışan kuruluşlarla 
kendi ortaklıkları var. Hizmetlerin ve günlük 
operasyonların nasıl göründüğü, belirlenen özel 
ihtiyaçlara ve her bölgede mevcut altyapıya bağlı 
olarak değişkenlik gösteriyor.

Detaylı bilgi için : https://www.servirglobal.net/
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G i z e m  G ö k a y
B u r s a  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Ayşe Tükrükçü & Florence Nightingale

Türkan Saylan & Virginia Woolf
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* Görsele tıklayarak forma ulaşabilirsiniz.

https://forms.gle/QR52g735Ef44oWBm6




SAHİPLENİLEN 
PATİLER YARIŞMASI

Bornova Rotaract Kulübü, bu sene 
üçüncüsünü düzenlediği “Sahiplenilen 
Patiler Yarışması”nı başlattı. Her yıl, 
sokaktan ya da barınaktan sahiplenilen 
kedi veya köpeklerin ilk ve son hallerini 
hikâyeleriyle birlikte paylaşarak 
yarışmaya katılım gösterilmektedir. 
Bu sene bir ilk olarak uluslararası alana 
açılan ‘’Sahiplenilen Patiler Yarışması’’ 
12 Ekim’de son bulacak olup yarışmanın 
kazananlarını sürpriz hediyeler 
beklemektedir.

Bornova Rotaract Kulübü

TÜRKİYE’DE GÖÇ VE

SIĞINMA OLGUSU

Balıkesir Rotaract Kulübü

SADECE ÜÇ AŞI 
PROJESİ

Bornova Rotaract Kulübü, Türkiye’de 
aşılama programında olmayan HPV 
aşısı için farkındalık yaratmak amacıyla 
‘’Sadece Üç Aşı‘’ projesini başlattı. 
“Sadece 3 Aşı” sloganıyla yola çıkılan 
projenin ilk basamağı için afiş tasarımı 
yapılarak projenin duyurusu geçildi. İkinci 
basamakta ise Bornova Rotaract Kulübü 
misafir üyesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Bölümü’nden Asistan Dr. Berna Yalçın’ın 
desteği ile kamu spotu yayınlandı. 
Bornova Rotaract Kulübü, bu proje ile 
Türkiye’de aşılama programında olmayan 
HPV aşısı için farkındalık yaratmayı 
hedeflerken Rotaryenlerimizin desteği 
ile 9 - 26 yaş arası bireylerin aşılanmasını 
arttırarak rahim ağzı kanserinin de önüne 
geçmeyi hedeflemektedir.

Bornova  Rotaract Kulübü
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Balıkesir Rotaract Kulübü, 9 Eylül 2021 
tarihindeki toplantılarında Mülteci 
Hakları Merkezi’nden Nur Özkut ve 
Cansu Çeliker’i ağırladı. Toplantıda 
Türkiye’de göç ve sığınma olgusuna dair 
güncel bilgiler verildi. Sığınmacıların 
hukuki durumu, güncel göç dalgası, 
dünya genelindeki sığınmacılık 
olgusunun konuşulduğu soru-cevap 
etkinliği toplumda doğru bilinen 
yanlışların düzeltilmesine katkıda 
bulundu.



ÜYELİK GELİŞTİRME

SEMİNERİ

Üyelik ve Üyelik Geliştirme Ayı kapsamında 
Bursa, Gökdere ve İzmir Ekonomi Rotaract 
Kulüpleri’nin gerçekleştirdiği “Üyelik 
Geliştirme Semineri”nde önderimiz Bölge 
Üyelik ve Rotary Elçiliği Ana Komite 
Başkanımız Rtn. Nafih Butur idi. Kulüp 
kültürleri, misafir üye adaptasyonu ve 
Rotary, Rotaract ritüelleri hakkında 
konuşulan bilgilendirici bir seminer oldu. 
Ayrıca seminere başlamadan katılımcılara 
Energizer uygulanarak güzel bir giriş 
yapıldı. Katılımları için Rtn. Nafih Butur’a, 
tüm bölge kulüplerimizin başkan, üye ve 
misafir üyelerine çok teşekkür ederiz.

Bursa Rotaract Kulübü

OLDIES BUT GOLDIES
VOL.7

20.08.2021 tarihinde Bursa Rotaract 
Kulübü tarafından yedincisi 
gerçekleştirilen “Oldies but Goldies” 
yüksek bir katılımla tek kelimeyle harika 
geçti! Dönemin ilk geleneksel etkinliğinde, 
özlem duyulan eski günlerdeki gibi hep 
birlikte olundu. Gecenin geliriyle SMA 
hastası minik Didem Demir’e tedavisine 
kavuşması için yardım yapıldı. Ayrıca 
etkinlik içinde satışa sunulan anahtarlıklar 
kadın girişimciler tarafından hazırlandı. 
Artan anahtarlıklar yine minik Didem’e 
destek için onun nefes kumbarasına 
bağışlandı.

Bursa Rotaract Kulübü

OKUL BOYAMA

22.09.2021 tarihinde Bursa Rotaract 
Kulübü’nün Bizim Mahallesi olan 
Güngören Mahallesi’ndeki Güngören 
Anaokulu yeni dış cephe renklerine 
kavuştu. Sıvaları sabahın erken 
saatlerinde yapılan okulun dış cephesi 
öğlen boyanmaya başlandı. Dört duvarı 
çocukların renkli dünyalarını yansıtan 
dört farklı renge boyandı. Seksek çizildi, 
okul bahçesi temizlendi, köpeklere mama 
verildi ve çocuklarla kaynaşıldı! Okul, 
yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale 
getirildi.

Bursa  Rotaract Kulübü
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ŞARAP TADIMI

Çalıkuşu Rotaract Kulübü, Bornova 
Rotaract Kulübü ile ortak olarak “Şarap 
Tadım” etkinliği gerçekleştirdi.

Çalıkuşu Rotaract Kulübü

DEMİRTAŞ ROTARY 

KULÜBÜ İLE ONKODAY

PROJESİ

03.09.2021 tarihinde Bursa Rotaract 
Kulübü; Bursa Demirtaş Rotary 
Kulübü önderliğinde Bursa, Gökdere, 
Nilüfer, Uludağ, Yeşil, Yıldırım Beyazid 
Rotary Kulüpleri ve Demirtaş Interact 
Kulübü’nün katkılarıyla ve toplum 
birliği olan OnkoDay’in de desteğiyle 
onkoloji tedavisi gören yüz yirmi beş 
minik arkadaşımızı okulları açılmadan 
önce mutlu etti. şofmandan çantaya, 
ayakkabıdan kaleme tüm ihtiyaçların 
karşılandığı projede bir arada olmak onur 
ve gurur vericiydi.

Bursa Rotaract Kulübü

OKULA BAŞLIYORUM
PROJESİ

Bursa Rotaract Kulübü, “Okula 
Başlıyorum” projesi kapsamında Bizim 
Mahalleleri olan Güngören Köyü’ndeki 
birinci sınıfa başlayan minikleri okulun 
ilk gününde ihtiyaçları olan birçok 
materyalle buluşturdu. Tüm miniklere çok 
güzel bir eğitim öğretim dönemi diliyoruz.

Bursa Rotaract Kulübü
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ÖREN YANGINI
YARDIM KOLİSİ

Balçova Rotaract Kulübü ile birlikte 
Ören’de yangın esnasında ve sonrasında 
ihtiyaç olabilecek yardım kolileri 
hazırlandı.

Çalıkuşu Rotaract Kulübü

CHILL PARTY!

Çalıkuşu Rotaract Kulübü, Güzelbahçe 
Rotaract Kulübü ile ortak “Chill Party” 
etkinliğini gerçekleştirdi.

Çalıkuşu Rotaract Kulübü

KÖYCEĞİZ YANGININA
YARDIM

Efes, Smyrna, Urla ve Ege RAC ile birlikte 
Köyceğiz ve Muğla’nın yangından 
etkilenen diğer ilçelerine yardım kolileri 
ulaştırıldı.

Çalıkuşu  Rotaract Kulübü
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MASKELİ PARTI

11.09.2021 tarihinde Çekirge Rotaract 
Kulübü Maskeli Parti gerçekleştirdi. 
“Şiddetin Her Türlüsüne Hayır” 
projesinin “Kadına Şiddete Hayır” ayağını 
fonlayabilmek adına düzenlenen bu 
renkli ve eğlenceli gece Rotaractörler 
tarafından büyük ilgi gördü.

Çekirge Rotaract Kulübü

ROTASAĞLIK 
11.BÖLÜMÜYLE 
KARŞINIZDA

Çekirge Rotaract Kulübünün sağlık 
konularının videolu kütüphanesi amacını 
taşıyan Rotasağlık projesinin on birinci 
bölümü yayınladı. “Şiddet ve Şiddet 
Eğilimi”nin konu alındığı bu bölümde 
Rotaractör Ayşe Özge Akınoğlu’nun 
sorularını Psikolog Sedef Yıldırım 
yanıtladı. Keyifli bir sohbet havasında 
geçen bu röportajı aşağıdaki bağlantıdan 
seyredebilirsiniz. Bizden söylemesi 
Abone Olmayı Unutmayın :) 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=FsBQouVgelc&t=22s

Çekirge  Rotaract Kulübü

ÇAM ADAM DEĞİL
DEV ADAM

Çekirge & Tophane Rotaract Kulüpleri’nin 
geleneksel olarak düzenlediği “Çam 
Adam Değil Dev Adam” projesinin ilk 
ayağı Hayat Ağacı Atölyesi’nin katkılarıyla 
06.09.2021 tarihinde gerçekleşti. 
Çam fidesinin yerleştirileceği saksılar 
katılımcıların hayal gücü ile renklendi.

Çekirge  Rotaract Kulübü
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BASIN BAYRAMI

Denizli Rotaract Kulübü, 27.07.2021 
tarihinde gerçekleştirmiş oldukları 
toplantılarında D20haber.com Genel 
Yayın Yönetmeni Engin Ünal’ı konuk 
olarak ağırladı. Konuşmacı konuklarıyla 
24 Temmuz Basın Bayramı, gazetecilik 
ve gazeteciliğin fonlaması konularında 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler.

Denizli Rotaract Kulübü

2.EL KIYAFET PROJESİ

2014 -2015 döneminden beri Çekirge 
Rotaract Kulübü’nün yürüttüğü “2.El 
Kıyafet Projesi”nin bu dönemki ikinci 
etabı gerçekleştirildi. Kıyafetler, 
Karaman Mahallesi Muhtarlığına ihtiyaç☺ 
sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim 
edildi. Projenin ikinci ayağına Yıldırım 
Bayezid ve Bursa Rotaract Kulüpleri de 
destek oldu. Projenin son hızla devam 
ettiğini ve hala destek olabileceğinizi 
sizlere hatırlatmak isteriz.

Çekirge  Rotaract Kulübü

WORKOUT TRAINING-1

Çekirge Rotaract’ta “Eker I Run” hazırlıkları 
başladı. Bu yıl 8.’si düzenlenecek olan 
Eker I Run koşusuna geleneksel olarak 
katılan ve tüm rataractörleri misafir 
eden Çekirge Rotaract Kulübü; koşu 
hazırlıkları için Rotaract Akademi ile 
birlikte uzun soluklu gerçekleştireceği 
Workout Training eğitiminin ilk ayağını 
gerçekleştirdi. Günün koşuşturmacasının 
verdiği yorgunluğu yine koşarak atan 
Rotaractörler; 14.09.2021 tarihinde, 
Adım Adım derneğinin gönüllü antrenörü 
Mehmet Çatalağaç ile birlikte eğitimin ilk 
ayağını tamamladı.

Çekirge  Rotaract Kulübü
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5.GRUP KULÜPLERİ İLE
GELENEKSEL 
BAĞ BOZUMU GEZİSİ

Urla Rotaract Kulübü’nün geleneksel 
bağ bozumu etkinliği bu dönem Çakır 
Bağlarında 5. Grup kulüpleri ortaklığında 
gerçekleştirildi.

Efes Rotaract Kulübü

KÖYCEĞIZ -MUĞLA
BÖLGELERİNDEKİ
YANGINLARA DESTEK

Efes Rotaract Kulübü, Smyrna Rotaract 
Kulübü üyeleri ile birlikte Köyceğiz ve 
Muğla’da yangından etkilenen bölgelere 
malzeme desteğinde bulundu ve 
bölgelere fiziki olarak destek sağladı.

Efes  Rotaract Kulübü

5.GRUP KULÜPLERİ İLE
ROTARY KULÜPLERI
ORTAK TOPLANTI

Efes Rotary-Rotaract, Konak Rotary-
Rotaract, Smyrna Rotary-Rotaract ve 
Urla Rotary-Rotaract kulüpleri ile zoom 
üzerinden ortak toplantı gerçekleştirildi. 
Toplantıya konuşmacı konuk olarak 
katılan Araştırmacı Yazar İlhan Pınar 
“17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla İzmir” başlıklı 
sunumuyla kentimizin geçmişi ve bugünü 
hakkında keyifli bir sunum gerçekleştirdi.

Efes Rotaract Kulübü
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KENDIN YAP HOBİ 

GRUBU-GECE LAMBASI 

WORKSHOP

Ege Rotaract Kulübü, 13 Eylül tarihinde 
Kendin Yap Hobi Grubu ile birlikte Kaan 
Köksal eğitmenliğinde “Gece Lambası 
Yapımı Workshop” ını gerçekleştirdi. Tüm 
katılımcılar için oldukça farklı bir deneyim 
sunan bu etkinlik mutlu bir şekilde 
tamamlandı. 

Ege Rotaract Kulübü

8.GELENEKSEL 

ROTAMORNING

Ege Rotaract Kulübü, geleneksel etkinliği 
olan Rotamorning’in sekizincisini 12 
Eylül tarihinde “Pop-Art” teması ile 
gerçekleştirdi. Her sene olduğu gibi tavla 
ve dart turnuvalarının olduğu etkinlikte 
güzel ve renkli anlar yaşandı.  Seneye 
tekrar görüşmek üzere.

Ege  Rotaract Kulübü

KOMPOST VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİR
TARIM EĞİTİMİ

Ege Rotaract Kulübü, NATURA Doğa 
Koruma Derneği ve Rotaract Akademi 
işbirliği ile gerçekleştirdikleri, Ayşe 
Kösen ve Özlem Parlar eğitmenliğindeki 
uzun soluklu ve sertifikalı olan “Kompost 
ve Sürdürülebilir Tarım” eğitiminde üç 
haftayı tamamladı.

Ege Rotaract Kulübü
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ROTAVOLEY VOLEYBOL

TURNUVASI BAŞLADI!

Güzelyalı Rotaract ve Rotavolley 
Hobi Grubu işbirliğinde düzenlenen 
RotaVolley Voleybol Turnuvası’nın ilk maçı 
01.09.2021 tarihinde gerçekleştirildi. 
Tüm takımların ve seyircilerin yüksek 
coşkusuyla başlayan turnuvanın ikinci 
maçı ise 07.09.2021 tarihinde oynandı. 
Katılımlarıyla turnuvamızı renklendiren 
tüm takımlarımıza ve onları yalnız 
bırakmayıp destek olan tüm seyircilere 
teşekkür ederiz.

Güzelyalı  Rotaract Kulübü

2.GELENEKSEL

KARANLIK YEMEK

Güzelbahçe Rotaract Kulübü, geleneksel 
hale getirdikleri “Karanlık Yemek” 
etkinliğinin ikincisini 17.08.2021 tarihinde 
gerçekleştirdi. Proje kapsamında elde 
edilen gelir Türkiye Görme Engelliler 
Derneği’nin “Masallara Dokun” 
projesine bağışlanarak görme engelli 
çocuklarımızın kütüphane oluşumuna 
destek olundu. Katılan, destek olan ve 
empati kurarak bir akşam yemeğinde 
farkındalık yaratan tüm kulüplerimize çok 
teşekkür ederiz!

Güzelbahçe  Rotaract Kulübü

HPV EĞİTİMİ

Güzelbahçe Rotaract Kulübü, 23.08.2021 
tarihinde Rotaract Akademi işbirliğinde 
“HPV Eğitimi”ni gerçekleştirdi. 
Eğitmenleri Kadın Hastalıkları, Doğum 
ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Pervin 
Karlı’ydı. HPV nedir, nasıl korunulur, HPV 
aşısı nasıl etki eder gibi birçok önemli 
konuya değinilen eğitimde katılımcılar da 
akıllarındaki sorulara yanıt buldular.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü
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BİZİM MAHALLE 
KURBAN BAYRAMI

15.07.2021 tarihinde İzmir Rotaract 
Kulübü, Bizim Mahallemiz 
Cennetçeşme’de bulunan 42 aileye 
kurban bayramı dolasıyla et yardımında 
bulundu.

İzmir  Rotaract Kulübü

PAW HOUR

Güzelyalı Rotaract Kulübü, Konak 
Rotaract Kulübü ile dönem boyunca 
gerçekleştirecekleri barınak projesinin 
ilk adımı olan ”Paw Hour” etkinliği 
15.08.2021 tarihinde gerçekleştirdi. 
Yüksek bir katılımla bölgeye açık olarak 
gerçekleştirilen etkinlikte gelir amaçlı 
hediyelik anahtarlıklar satıldı.

Güzelyalı  Rotaract Kulübü

ORTAK TOPLANTI -
HAYATIN DEVAMI İÇİN
GERÇEK GIDA

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 13.09.2021 
tarihinde eylül ayının ilk toplantısını 
Çakabey Rotary, İzmir Dokuz Eylül Rotary, 
Güzelyalı Rotary ve Dokuz Eylül Rotaract 
Kulüpleriyle birlikte gerçekleştirdi. 
Yüksek katılımcı sayısıyla gerçekleştirilen 
toplantıda Gerçek Gıda Komitesi Başkanı 
Şengül Kavasoğlu “Hayatın Devamı İçin 
Gerçek Gıda” adlı sunumunu yaptı.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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ROTARACT NEDİR ?
TANITIMI

23.08.2021 tarihinde Karşıyaka Rotaract 
Kulübü resmi instagram sayfasından 
“Rotaract Nedir?” adı altında bir 
bilgilendirme postu paylaşıldı.

Karşıyaka  Rotaract Kulübü

INSTAGRAM MİNİ QUIZ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, 
Instagram’dan “Kulüp ile İlgili Mini Quiz” 
etkinliğini düzenledi.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

ROTARY ÜYELİK 
GELİŞTİRME SEMİNERİ

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü, 23 
Ağustos 2021 tarihinde Bursa  & Gökdere 
Rotaract Kulüpleri ile birlikte “Rotary 
Üyelik Geliştirme Semineri” düzenledi

 İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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K+UYAP

Konak Rotaract Kulübü, 25 Ağustos 
2021 tarihinde aday üye ve yeni üyelerine 
geçmiş dönem başkanlarının eşliğinde 
“K+Uyap” eğitimini verdi. Üyelik ve 
üyelik geliştirme ayı kapsamında 
gerçekleştirilen bu projeyle hem kulüp 
kültürü pekiştirilmiş oldu hem de yazısız 
kurallardan konuşuldu. Eğitimi yöneten 
geçmiş dönem başkanlarımızdan Cem 
Özkaya ve Ece Isparta’ya, katılım gösteren 
aday üye ve üyelerimize teşekkür ederiz.

Konak  Rotaract Kulübü

“DEĞERLER SOKAĞI “ 

PROJESİ

12.09.2021 tarihinde Karşıyaka Rotaract 
Kulübü resmi Instagram sayfasından, 
her pazar Türkiye’nin değerli insanlarının 
anlatılacağı, uzun soluklu olması 
planlanan, “Değerler Sokağı” isimli 
projenin ilk tanıtım postu paylaşıldı.
 

Karşıyaka Rotaract Kulübü

BIYOİNFORMATİK 
EĞİTİMİ

Konak Rotaract Kulübü, 16 Ağustos 
Pazartesi günü dönemin ilk Akademi 
eğitimini gerçekleştirdi. Dr. Bilçağ 
Akgün’ün değerli katılımlarıyla, yeni bilim 
dalı olan Biyoinformatik hakkında bilgiler 
edinilen toplantıda genetik biliminin 
geleceği konuşuldu.

 Konak Rotaract Kulübü
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ÇİNİ ATÖLYESİ

Kordon Rotaract Kulübü kıymetli kültür 
ve tarihimizin en güzide parçalarından 
biri olan “Çini Sanatı” hakkında bilgi 
edinmek, sanatın detaylarını öğrenmek 
ve Rotaractörlerin kendi çini ürünlerini 
üretebilmeleri amacıyla “Çini Workshop” 
etkinliğini Rotaract Akademi ve 
Kendin Yap Hobi Grubu işbirliğinde 
gerçekleştirdi.

Kordon vRotaract Kulübü

BİZİM EV MAİL KULLANMA

EĞİTİMİ

Konak Rotaract Kulübü, “Bizim Ev”deki 
çocuklarla bu sene başlattıkları 
mail arkadaşlığı projesi kapsamında 
çocukların etkin mail dilini öğrenmelerini 
ve aktif mail kullanabilmelerini amaçlıyor. 
Önümüzdeki sene liseye başlayacak 
çocuklarımızın mail kullanmanın önemini 
fark etmelerini isteyen kulüp bu yönde 
çalışmalarını başlattı. Bu amaçla Konak 
Rotaract Kulübü Başkanı Rtc. İrem 
Sayın genel hatlarıyla mail hesabı açma, 
doğru mail yazma yollarını, 2 Eylül 
Perşembe akşamı online platformda hem 
çocuklarımızla hem de annelerimizle 
paylaştı.

Konak  Rotaract Kulübü

YARINA HAYAT OL 

Kordon Rotaract Kulübü’nün yeni 
bilinçlendirme ve farkındalık projesi 
olan “Yarına Hayat Ol” Instagram sayfası 
faaliyete geçti. Yaşanabilir bir dünya 
için farkındalık yaratmak amacıyla 
yola çıkan kulüp üyeleri bu projeyle 
takipçilerini çevreye ve dünyaya nasıl 
daha az zarar verebilecekleri konusunda 
bilgilendirmeyi amaçlıyor. @yarina_
hayat_ol Instagram sayfasını takip etmeyi 
unutmayın!

 Kordon Rotaract Kulübü
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G ü z i n  E r d o ğ a n

 2 1 - 2 2  D ö n e m i  U l u s l a r a r a s ı  H i z m e t l e r  v e  P r o j e l e r  Ko o r d i n a tö r ü

Değerli Rotaractör Dostlarım,

Rotavizyon’un bu sayısında size Avrupa kıtasında 
bulunan Rotaract kulüplerinin bir araya geldiği çoklu 
bölge organizasyonu olan ERIC’ten bahsetmek 
istiyorum. Birbirine yakın olan bölgeler çoklu bölge 
yapılarıyla organizasyonlar oluşturuyor ve bizim 
de içinde bulunduğumuz European Information 
Center( ERIC) Avrupa ülkelerindeki bölgelerin bir 
araya geldiği Avrupa Bilgi Merkezidir.

D Ü N YA DA
R OTA R AC T
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• E.R.I.C.  33 yıldır 47 ülkede, 116 bölgede, 20000’den 
fazla Rotaract’a hizmet vermektedir.
• Amacı; uluslar arası Rotaract kulüpleri arasında 
ilişkileri geliştirmek, Rotaract kulüpleri arasında bilgi 
alışverişini sağlamak, Rotaract kulüplerini uluslar 
arası projelerde ortak çalışmaya teşvik etmektir.
• E.R.I.C; değişik ülkeler arasında ilişki kurulmasına 
yardımcı olur
• Kardeş kulüp oluşumunu destekler, bültenler 
hazırlar
• Rotaractorler için bilgi bankası oluşturur, 
uluslararası projelerin yayılmasını destekler eğitim, 
liderlik ve mesleki gelişim seminerleri düzenler
• Twin Club Awards ve Best European Service 
Projects (BESP) olmak üzere iki büyük ödülü vererek 
kulüpleri teşvik eder, yıllık uluslararası konferanslar 
düzenler ve pek çok ülkeden Rotaractörleri bir araya 
getirir
• REM(Rotaract Europe Meeting) ve EUCO gibi 
organizasyonlar düzenler

Yarışmalar ve etkinliklere katılımlar dışında ERIC’in 
yönetim kuruluna da başvuru yapabilirsiniz.

ERIC Board’da bulunan komiteler ve görevleri ise:
1. Finans Komitesi
Finansal kararlar alacak olan bu komite, bu yıl 
Lüksemburg merkezli tüzel kişilikte bazı değişiklikler 
yapacak. Bu süreçte ben de yer alırım ve bir parçası 
olmaya hazırım diyorsanız siz de finans komitesine 
katılabilirsiniz.
2. Genel Sosyal Komite
Organize etme, hizmet öğrenimi ve proje 
koordinasyonu konusunda istekliyseniz, Genel 
Sosyal Komite’ye başvurabilir, bu sosyal ekibin bi 
parçası olabilirsiniz. Eğitim, çevre ve barış projelerinin 
uygulamasında da destek olabilirsiniz.
3. Proje Komitesi
Hepimiz “Hareket İnsanları’’yız ve burada birçok 
ilham verici proje ve eylem grubu olduğu için, 
organizasyonun sağladığı tüm olanakları koordine 
etmeye ve herkesi bundan haberdar etmeye 
yardımcı olmak için başvurabilirsiniz.
4. Pazarlama Komitesi
Etkili bir pazarlama ekibine katılacak yaratıcı ve 
açık görüşlü Rotaractörlere ihtiyaç duyuluyor. 
Yazı yazmayı seviyor, video içeriği oluşturabiliyor 
ve tasarım becerilerinize güveniyorsanız 
başvurabilirsiniz.
5. BT Komitesi
BT ofisine ve yaklaşan resmi etkinliklerden birinde 
kodlama sınıfına ev sahipliği yapmaya yardımcı 
olmak isteyenler başvurabilir.
6. Hukuk Komitesi
Yasal belgelerin mümkün olduğunca güncel ve 
koruyucu olmasının önemi sebebiyle yasal belgeleri 
gözden geçirmek ve güncellemek amacıyla tüm 
Rotaractörler komiteye katılabilir. 
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Komiteler oluşturulduktan kısa bir süre sonra Eric’in 
başkanı ve başkan yardımcısı tarafından yönetilen 
olan çevrimiçi toplantıda toplanıp, çalışmalar 
planlanır. Katılmak için kendinizi kısaca tanımlayan 
bir motivasyon mektubu ve web sitesinde bulunan 
formu doldurabilirsiniz.

E.R.I.C Etkinlik Takvimi: 
http://rotaracteurope.org/upcoming-events/
E.R.I.C Magazine
http://rotaracteurope.org/resources/magazine/
E.R.I.C Proje Kütüphanesi
http://rotaracteurope.org/resources/project-
library/

Proje üretmek Dünya’da Rotaract’ın içinde olmak, 
gelişmeleri takip etmek için yukarıda linkleri bulanan 
Eric web site uzantılarına girdiğinizde karşınıza 
çıkacak olan etkinlik takvimi, haberler ve proje 
kütüphanesinden yararlanabilirsiniz.
Aklınıza takılan herhangi bir durumda bana 
ulaşabilirsiniz. Hizmetlerimizle Hayatları 
Değiştireceğimiz bir dönemde bayrağımızı 
Avrupa’da da gururla dalgalandırmak dileğiyle..
En Derin Sevgi ve Saygılarımla,





HERITAGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY ROTARACT 
KULÜBÜ ILE TWIN CLUB 
ANLAŞMASI

MUSTANGS ROTARACT 
KULÜBÜ “TWIN CLUB” 
ANLAŞMASI

Bornova Rotaract Kulübü, uluslararası 
yardımlaşma ve ilişkilere verdiği önemi 
göstermek ve bu alanlarda hizmet 
verebilmek için Heritage Institute of 
Technology Rotaract Kulübü ile “Twin 
Club” anlaşması imzaladı.

Bornova Rotaract Kulübü, Mustangs 
Rotaract Kulübü ile “Twin Club” 
anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile iki 
kulüp arasındaki ilişkiler geliştirilirken 
ileride yapılmayı amaçlanan projelere 
ilişkin zemin hazırlandı.

Bornova Rotaract Kulübü Bornova Rotaract Kulübü

MUSTANGS ROTARACT 
KULÜBÜ ORTAK TOPLANTI

Bornova Rotaract Kulübü 08.09.2021 
tarihinde Mustangs Rotaract Kulübü 
ile ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Bu 
toplantıda dönem içinde iki kulübün 
birbirinden beklentileri paylaşılarak ortak 
yapmayı planladıkları projeler görüşüldü.

Bornova  Rotaract Kulübü
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TWIN CLUB ANLAŞMASI ALUMNI ROTARACT HAPPY 
HOUR

17.08.2021 tarihinde MCKV Rotaract 
Kulübüyle Twin Club anlaşması yapıldı.

16.08.2021 tarihinde Alumni Rotaract 
Kulübü ile Happy Hour gerçekleştirildi. 
Üyelerin birbirlerini daha iyi tanıyarak 
keyifli vakit geçirdikleri bu etkinlikte 
oyunlar oynayarak farklı kültürleri tanıma 
fırsatı elde edildi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü Güzelyalı Rotaract Kulübü

 #MEDHOLIDAYS – 
CHALLENGE

19 Ağustos 2021 tarihinde Rotaract 
Mediterranean’ın #MEDHolidays adlı 
başlatmış olduğu challenge’a katılım 
gösterildi. Ülkemizi dünyaya tanıtmak 
için tatil yerlerini anlatan fotoğraflar çekip 
paylaşıldı.

Güzelyalı  Rotaract Kulübü
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KARDEŞ KULÜP 
ANLAŞMASI - ROTARACT 
CLUB OF ITAHARI

 ROTARACT CLUB OF 
RAMNA

Konak Rotaract Kulübü, dönemin ilk 
kardeş kulüp anlaşmasını Rotaract Club 
of Itahari ile gerçekleştirdi.

Konak Rotaract Kulübü, dönemin ikinci 
kardeş kulüp anlaşmasını Bangladeş’teki 
Rotaract Club of Ramna ile gerçekleştirdi.

Konak  Rotaract Kulübü Konak Rotaract Kulübü

 ROTARACT CLUB 
OF UNIVERSITY OF 
PERADENIYA İLE ZOOM 
TOPLANTISI

Konak Rotaract Kulübü, Rotaract 
Club of University of Peradeniya 
ile kulüp başkanları, sekreterleri ve 
UHK başkanlarının katılımlarıyla 
Zoom üzerinden online bir toplantı 
gerçekleştirdi. “Let’s Talk Menstrual” 
ve “International 3F” projeleri hakkında 
konuşulan toplantıda üyeler sene içinde 
irtibat halinde kalacaklarına ve birlikte 
projeler gerçekleştireceklerine dair söz 
verdiler.

Konak  Rotaract Kulübü
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C e y l i n  Ka r a k u m

R o ta v i z y o n  Ta k ı m ı

Bodrum Yalıkavak Marina ‘da bulunan “Gelateria 
Lilith” in hikayesi biyokimya uzmanı doktor Gülcan 
Kaya ile Afyon Rotary Kulübü geçmiş dönem başkanı 
doktor Rafet Kaya çiftinin İtalya’da dondurma 
uzmanına dönüşümüyle başlıyor. 

Latince kökenli bir kelimeden türetilen ve “donmuş” 
anlamında kullanılan gelato İtalya’nın Roma şehrinde 
doğmuş ve dünyaca ünlü bir dondurma haline 
gelmiştir. Bugüne kadar yediğimiz dondurmalardan 
malzeme ve yapım tekniği açısından biraz farklılık 
gösteriyor.   Son derece lezzetli olan İtalyan 
dondurması gelato, doğal malzemelerden yapılıyor 
ve taze servis edilen, endüstriyel olmayan anlamına 
gelen “artizan” dondurma olarakta biliniyor. Bu da 
onu diğer dondurmalardan ayıran özellikler arasında. 

“ G e l a te r i a  L i l i t h ” 
i l e  B i r  D o n d u r m a 
R ü y a s ı
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“Gelateria Lilith” de yediğiniz dondurmaların tadı sizleri dondurmanın yapıldığı meyvelerin ve bitkilerin 
dünyasına doğru adeta büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Ihlamurlu, lavantalı ve balkabaklı gibi sıra dışı tatların 
yanında aşina olduğumuz tatlar da mevcut. Üretimin bir toplum sağlığı sorunu olduğu bilinciyle sağlıklı ve doğal 
tatlar üretmeye özen gösteren Gelateria Lilith 6 yıldır hiç uht süt, bitkisel yağ, koruyucu, aroma ve gıda boyası 
kullanmadan yalnızca günlük süt, süt kreması, taze meyve, sebze ve çerezlerle artizan dondurmalar üretiyor. 
Çilek, karadut, vişne, portakal, limon ve mandalinli vejetaryen sorbelerin yanı sıra badem sütü ve soğuk sıkım 
badem yağı ile vegan balkabağı ve Endonezya vanilyalı dondurmalar da üretiyorlar.  
 
Eğer yolunuz Bodrum’a düşerse “Gelateria Lilith” in enfes dondurmalarını listenize eklemeyi ve en az 
dondurmaları kadar lezzetli kahvelerinden de tatmayı unutmayın :) 
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B u r a k  A k ç a

B o r n o v a  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Kokteyl, çeşitli içkilerden yapılan karışımlar anlamını 
taşımaktadır. Kelime terminolojisi olarak cocktail, 
cock: horoz, tail: kuyruk yani horoz kuyruğu anlamına 
gelmektedir.

Amerika’da 13 Mayıs 1806 yılında “The Balance” adlı 
dergide kokteyl şöyle tarif edilmektedir; herhangi bir 
yüksek alkollü içkiye, su ve bitter olarak adlandırılan 
aromatik içeceklerin karıştırılmasıyla elde edilen, 
uyarıcı ve rahatlatıcı bir içkidir. Modern anlamda 
kokteyl, iki ya da daha fazla alkollü içkinin ve bunlara 
ilave edilmiş çeşitli meyve suları ve şaraplarla 
hazırlanmış bir karışımdır.

 Kokteylin yaratılması ile ilgili bir kaç hikaye mevcuttur. 
Onların arasından meşhur olan hikayeler şunlardır:
Amerika’ da bağımsızlık savaşı sırasında çoğunlukla 
Fransız ve Washington askerlerinin gittiği, Betsy 
Flannagan isimli bir bayanın işlettiği tavernada, 
Betsy Flannagan bir defasında tavuk görüntüleriyle 
dekore edilmiş bir bardakta hazırladığı içkiyi sunar. 
Fransız müşterilerden biri bu içkiyi tattığında ‘Vie Le 
Cocktail’ diye haykırarak beğenisini sunarak Betsy 
Flannagan’ ı kutladığı ve kokteyl kelimesinin buradan 
geldiği söylenmektedir.

KO K T E Y L 
1 0 1
‘ V i e  L e  C o c k ta i l ’
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İngiltere’ de bulunan bir lokanta sahibinin kızı 
“Bessie”, bir subaya aşık olur ve onunla evlenmek 
ister. Baba da kızının bu subayla evlenmesine karşı 
çıkar. Lokanta sahibinin çok sevdiği horozu bir gün 
kaybolur; lokanta sahibi kaybolan horozunu bulup 
getireni güzel kızıyla evlendireceğini söyler. Bir gün 
subay elinde horoz ile lokantaya girer ve kızla evlenir. 
Kız öyle mutlu olur ki, babasının ne kadar içkisi varsa 
hepsini birbirine karıştırır ve konuklara servis yapar. 
Konuklar bu karışık içkileri çok beğenirler ve kokteyl 
derler.

Günümüzde birçok kokteyl reçetesi vardır, sürekli 
olarak da artmaktadır. Amerika’da 1920’lerde ki 
Yasak döneminde herkes içki içme alışkanlıklarını 
değiştirmiştir, bulabildikleri içkiler eskisi gibi 
olmadığı için insanlar buldukları herşeyi karıştırarak 
kabul edilebilir bir içki ortaya çıkarmayı denemeye 
başlamışlardır. Bunun sonucunda “karıştırılmış 
içkiler” yaratılmıştır. Cuba Libre (Yaşasın Küba) adlı 
kokteyl de bu yasak döneminde kolanın içine rom 
karıştırmak suretiyle ortaya çıkan ve uluslararası 
şöhrete kavuşan bir kokteyldir. 

Günümüzde kokteyller genel anlamda üçe ayrılırlar; 
* Yemekten önce alınan kokteyller; İştah acıcı 
kokteyllerdir.
☺* Yemekten sonra alınan kokteyller; Sindirimi 
kolaylaştırıcı, tatlı kokteyllerdir.
* Parti kokteylleri; Büyük davetler, toplantılar, 
organizasyonlar için hazırlanan kokteyllerdir.

Dünya üzerinde uluslararası literatüre girmiş, 
popülaritesi artmış birçok kokteyl vardır bunlardan 
bazılarına örnek vermek gerekirse; Aperol Spritz, 
Margarita, Pina Colada, Moscow Mule, Gin 
Fizz, Tekila Sunrise, Bloddy Mary, Dry Martini, 
Dirty Martini, Negroni, Americano, Long İsland, 
Caiprinha, Bellini, White Russian … & gibi kokteyller 
bulunmaktadır.

Kokteyl damak zevkimizi oluşturmak ve geliştirmek 
için öncelikli olarak farklı tatlara açık olmak, alkoller 
hakkında bilgi sahibi olmak, hangi türde içecekleri 
sevdiğimizi bulmak gibi kritik noktalar bulunmaktadır. 
Kokteyller tüketen kişiye keyif verme, bulunduğu 
ortamda daha kaliteli vakit geçirmesini sağlayan 
tamamlayıcılar ve kültürlerdir. Kokteyllerinizi içerken 
kokteylin hikayesini dinlemek, hangi ülkeye, hangi 
bar veya bar personeline ait olduğunu bilmek bir 
noktadan sonra fazlasıyla keyifli hale gelebilecektir   
Kahve ve vodka severler için klasikleşmiş, Dick 
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☺Bredssel’in 1980’ler de Londra’da, barına gelen 
bir top modelin, “beni önce uyandıracak, sonra da 
çarpacak bir içki hazırla” isteği üzerine hazırlamış 
olduğu “Espresso Martini” reçetesiyle yazımızı 
sonlandırıyoruz. 

 -  5 cl Vodka 
☺ -  3 cl Kahlua ( Kahve Likörü )
☺ -  1 shot Espresso 
☺ -  İstege göre 0/5 Çay kaşığı esmer şeker
                       ( 1 Bardak içindir )

Bütün malzemeler ölçü yardımıyla shaker’a koyulur, 
üzerine bol buz eklenerek ortalama 1 dakika 
çalkalanır ve bardağa süzülür.
Süsleme için kahve çekirdekleri veya çikolata ile 
isteğe uygun olarak süslenir. 

Sağlıkla ve Keyifle kokteyllerimizi yudumladığımız 
güzel günlere!





02.02.2021 tarihinde Kordon Rotaract Kulübü ve Kendin Yap 
Hobi Grubu ortaklığında Çini Atölyesi gerçekleştirildi.

09.09.2021 tarihinde RotaGurme Hobi Grubu üyeleri Bostanlı 
Burger Street buluşması yaptılar. Daha sonrasında da Bostanlı 
Ingo kafede kahve tadımı gerçekleştirildi.
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12.09.2021 tarihinde Potaract Bursa Hobi Grubu üyeleri 
basketbol antrenmanını gerçekleştirdi.

13.09.2021 tarihinde Ege Rotaract Kulübü ve Kendin Yap Hobi 
Grubu ortaklığında Maker Zone-X ‘te “Gece Lambası Yap 
Atölyesi” gerçekleştirildi.
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16.09.2021 tarihinde RotaKayak üyeleri toplantılarını 
gerçekleştirdi.

18.09.2021 tarihinde Çalıkuşu Rotaract Kulübü ve RotaArt Hobi 
Grubu ortaklığında Arkas Sanat Merkezi’ne “Arkas Sanat Gezisi” 
gerçekleştirildi.
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19.09.2021 tarihinde Konak Rotaract Kulübü ve RotaYoga Hobi 
Grubu dönemin ilk uluslararası akademi eğitimini gerçekleştirdi 

19.09.2021 tarihinde Agora Rotaract, Dokuz Eylül Rotaract, Güzelbahçe 
Rotaract, Güzelyalı Rotaract, İzmir Ekonomi Rotaract Kulüpleri ve 
RotaDoğa, RotaFit Hobi Grupları ortaklığıyla Titus Feronio’ da “Sezon Finali” 
gerçekleştirildi. 
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25.09.2021 tarihinde Agora Rotaract, Buca Rotaract, İzmir Ekonomi Rotaract 
Kulüpleri ve RotaDoğa Hobi Grubu ortaklığında Manisa Obasya’da 3. 
Geleneksel RotaKamp gerçekleştirildi.

27.09.2021 tarihinde Kültür Sanat ve Hobi Grupları Koordinatörlüğünde, 
Ege Rotaract, Güzelbahçe Rotaract ve Kendin Yap Hobi Grubu ortaklığında 
Seramik Bardak Workshop’u gerçekleştirildi. 
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25.09.2021  - 03.10.2021  
Kültürpark

07.09.2021 - 12.11.2021
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Haziran - Ekim 2021
Şato Kütüphanesi 

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

facebook.com / rotaracakademi

@ 2440.bolgehobigruplari

Rotaract2440


