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EDİTÖR’
DEN
Rtc. Gözde KAYA

2021-2022 Dönemi Rotavizyon Koordinatörü

Değerli Rotaractör Dostlarım,

Eylül sayımızla karşınızdayız...

Bu sayımızda koordinatörlüklerimizin en büyük 
destekçileri olan takım üyelerimizi tanıtarak 
başladık. Sağlık ,bilim ve sanat olmak üzere  
oldukça çeşitli ve birbirinden keyifli içeriklerimizi 
sizler için derledik.

‘Temel Eğitim ve Okuryazarlık Ayı’ olarak geçen 
Eylül ayında eğitimin önemine dikkat çekiyoruz.

Başta Rotavizyon Takımı olmak üzere tüm 
koordinatörlüklerin takım üyelerine  hoşgeldiniz 
der keyifli okumalar dilerim.
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2021-2022 Dönemi

ESİN BEYAZ
Rotaract Akademi Koordinatörü
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RENGİN YILMAZ
Agora Rotaract Kulübü

ÇAĞLAR GÜLEÇ
Denizli Rotaract Kulübü

PINAR AYDOS
Çekirge Rotaract Kulübü

UTKU KAYMAK
Güzelbahçe Rotaract Kulübü
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YAĞMUR YILDIRIM
Güzelyalı Rotaract Kulübü

SİNEM FİKİRDEŞİCİ
Konak Rotaract Kulübü

BURCU KOCA
İzmir Rotaract Kulübü

AYCAN ALPTEKİN
Nilüfer Rotaract Kulübü
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2021-2022 Dönemi

YAĞMUR İREZ
Kurumsal Tanıtım ve
Dijital Medya  Koordinatörü
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NESLİŞAH ERDEM
Bademli Rotaract Kulübü

İLYAS OKUR
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

SİMAY AKSULAR
Bornova Rotaract Kulübü

METİN PEKER
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü
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2021-2022 Dönemi

İLAYDA ERGİNÖZ
Kültü Sanat ve Hobi Grupları 
Koordinatörü
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EFE ERDEM
Agora Rotaract Kulübü

ECEM ŞENYÜREKLİ
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

HARUN KERESTECİ
Güzelbahçe Rotaract Kulübü

MERVE TUFAN
Konak Rotaract Kulübü
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2021-2022 Dönemi

GÖZDE KAYA
Rotavizyon Koordinatörü
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GİZEM GÖKAY
Bursa Rotaract Kulübü

ECE ZENGEL
Ege Rotaract Kulübü

MÜGE KURTULUŞ
Karşıyaka Rotaract Kulübü

CEYLİN KARAKUM
Konak Rotaract Kulübü

IŞINSU ÖZGÜNEY
Güzelyalı Rotaract Kulübü
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2021-2022 Dönemi

GÜZİN ERDOĞAN
Uluslararası Hizmetler ve
Projeleri Koordinatörü
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ONUR KAYMAK
Bornova Rotaract 

Kulübü

SİNEM YAZAR
Delikliçınar Rotaract 

Kulübü

CAN GÜLTEKİN
İzmir Rotaract Kulübü

EDA NUR ÇELİK
İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

BATUHAN ERBAY
Dokuz Eylül Rotaract Kulübü
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N i l d a  Ku ş h a n
E g e  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Çocuk Hakları Bildirgesine göre 18 yaşın altındaki 
herkes çocuk olarak kabul edilmektedir. Aynı 
bildirgede, “tüm dünya çocukları bu bildirgedeki 
haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, 
mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın 
yararlanmalıdır” maddesi yer almaktadır. Yani 
çocukların herhangi bir nedenle ayırt edilmemesi 
gerektiği, her çocuğun aynı haklara sahip olma hakkı 
olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak ne yazık ki kız 
çocukları çeşitli haklardan mahrum bırakılmakta, 
şiddet görmekte ve bu durum fiziksel, psikolojik ve 
toplumsal sonuçları da beraberinde getirmektedir. 
Şuanda bile, eğitim, yaşam, korunma ve kaynaklara 
ulaşma gibi temel hakların kız ve erkek çocukları 
arasında eşit şekilde dağılmadığı bilinmektedir.  

Ç o c u k  H a k l a r ı
Ç e r ç e v e s i n d e
“ K ı z  Ç o c u k l a r ı ”
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Günümüzde, her altı yetişkinden biri okuryazar 
değildir. Okuryazar olmayan gruptaki kişilerin de 
üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır (Literarcy 
Portal, 2009). UNICEF, Plan International ve UN 
Women tarafından hazırlanan 2020 yılındaki rapora 
göre, geçtiğimiz zamanlara göre daha fazla sayıda 
kız çocuğunun okula kaydolduğu ve devam ettiği 
belirtilmiştir. Ancak çoğunluğu kızlar olmak üzere 
121 milyon çocuk okula gitmemektedir (UNICEF, 
2005). Kızların aleyhinde gelişen bu durum eğitimde 
toplumsal cinsiyet açığı olarak ifade edilmektedir 
(Annan, 2001). Dünya genelinde her geçen gün 
daha fazla kız çocuğu eğitimine devam edebilmesine 
rağmen, 18 yaşın altındaki kız çocuklarının 32 
milyonunun ilkokula, 29 milyonunun ise orta 
öğretime devam edemediği, yaşam boyu başarı için 
gerekli olan bilgi birikimi, yetenek ve iş alışkanlıklarını 
kazanmaktan mahrum bırakılmaktadır. Aynı 
zamanda, eğitim alanında elde edilen kayda değer 
kazanımların kız çocukları için daha eşit, daha az 
şiddet içeren bir ortam yaratmakta henüz yeterli 
seviyede olmadığı da belirtilmektedir. Eğitim 
haklarından yararlanma konusundaki bu küresel 
eşitsizlik, toplumun geleceğini de olumsuz olarak 
etkilemekte, kız çocuklarının yaşam boyu ihtiyaçları 
olan temel bilgi ve deneyim kazanma süreçlerini 
engellemektedir. UNICEF (2015) Türkiye’de özellikle 
kırsal bölgelerdeki kız çocuklarının eğitiminin 
önündeki engelleri şöyle sıralamaktadır; 

-Okul ve derslik yetersizliği
-Okulların genellikle yerleşim yerlerinden uzak 
olması ve birçok ailenin özellikle kız çocuklarının 
uzağa gitmesini istememeleri
□-Ailelerin, çocuklarını, fiziksel koşulları elverişsiz, 
okullara göndermek istememeleri;
□-Birçok ailenin ekonomik güçlük içinde olması
□-Ailelerin yetişkin erkekleri ve erkek çocukları 
kadınlara ve kızlara göre önde tutan geleneksel 
önyargıları
-Çocukları evde veya dışarıda çalıştırarak aile gelirine 
ek katkı sağlama eğilimi
-Ailelerin kızlarının evlenmesini eğitimden daha 
önemli sayması
-Kırsal bölgelerde kadın rol modellerinin nadiren 
görülmesi ya da hiç olmaması
□ Orta öğrenim imkânlarının sınırlı olmasının 
ilköğretime yönelik ilgi azaltması
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Tüm bunların ötesinde kız çocuklarının temel yaşam 
haklarına yönelik ciddi tehditler ile karşı karşıya 
olduğu da bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu (UNFPA) Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet 
Komisyonunun yürüttüğü “Erkek Çocuk Tercihinin ve 
Kız Çocuklarının Değersizleştirilmesinin Önlenmesi 
Küresel Programından” elde edilen sonuçlar, cinsiyet 
ayrımcılığı yüzünden yaşamı elinden alınan yaklaşık 
130 milyondan fazla kayıp kız çocuğu olduğunu 
bildirmektedir. Kız çocuklarına yönelik bu olumsuz 
tutumun Hindistan ve Çin başta olmak üzere 
dünyada özellikle Vietnam, Nepal, Bangladeş, Orta 
Asya ülkeleri, Kafkas ülkeleri ve Kuzey Afrika’da 
görüldüğü söylenirken, bu durumun diğer ülkelerde 
de görülmeye başlandığı bildirilmiştir. Tek çocuk 
politikası ve çeşitli ataerkil yapıların ortaya çıkardığı 
bu durum, ülkelerdeki kız çocuklarının ve kadınların 
nüfusunu önemli şekilde tehdit etmektedir. 

Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi 
ve herkesin insan haklarından eşit bir şekilde 
yararlanmasını sağlamak amacıyla 11 Ekim, 2011 
yılında Birleşmiş Milletler tarafından, ‘‘Dünya Kız 
Çocukları Günü’’ ilan edilmiştir. Çalışmalar, kız 
çocuklarını desteklemek ve ayrımcılığı önlemek 
adına yapılabilecek çeşitli öneriler sunmaktadır. 
Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Çocuk Hakları Temelli Bir Yaklaşımı 
Benimsemek: Çocukların ayrı bireyler oldukları 
ve bu nedenle bir takım haklara sahip olduğu 
kabul edilmeli, çocukların hakları bilinmeli, onlara 
saygı gösterilmeli ve hakları her tür ortamda 
korunmalı, çocuk hakları konusunda olumlu tutum 
ve yaklaşımlar benimsenmelidir. Hak tabanlı bir 
yaklaşımın geliştirilmesi için de çocuğun en yakını 
olan aile ve öğretmenler bilgilendirmeli, yetişkinler 
çocukların hak savunucuları haline getirilmeli ve aktif 
bir sürece dahil edilmelidir.

Kız çocuklarının eğitimini engellemesinin yanı sıra 
başlı başına toplumsal bir problem olarak da ele 
alınan bir konu ise erken yaştaki evliliklerdir. Bu 
evlilikler “erken evlilik” veya “çocuk gelin” gibi farklı 
terimlerle ifade edilmekle birlikte, bir istismar türü 
olarak kabul edilmektedir (WHO, 2010). Ruhsal 
ve fiziksel gelişimini tamamlamadan yapılan bu 
evliliklerin büyük çoğunluğu çocuğun bilinçli rızası 
dışında yapılmakta, sosyal ve kültürel olarak değişiklik 
göstermektedir (ECPAT, 2007). Batı ülkelerinde 
çocuk evliliklerinin oranı oldukça düşük iken, bu 
oranın bazı Afrika ülkelerinde çok yüksek olduğu; 
Afrika’da yapılan bir çalışmada kadınların %40’ının 
15-19 yaşları arasında evlendiği bilinmektedir 
(Çakmak, 2009). Ülkemizde yapılan araştırma 
sonuçlarına göre, 2011 yılında erkeklerde 18 yaş altı 
evlenme sıklığı %0,2 iken, bu oran kız çocuklarında 
%9,3 olarak saptanmıştır. Ancak çalışmalar 
Türkiye’deki çocuk evlilik sıklığının bölgelere, yerel, 
sosyal ve kültürel örüntüye göre farklılaştığını 
göstermektedir. UNFPA, bu olumsuz koşulların 
düzeltilmediği koşulda, çocuk yaştaki evliliklerin 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına erişimde 
en önemli engellerden biri olacağını söylemektedir. 
Toplumsal etkilerinin yanı sıra, erken yaştaki evlilikler 
kız çocuklarının psikolojik ve fizyolojik gelişimlerini 
de etkilenmekte; çocuklar depresyon, anksiyete, 
cinsel bozukluklar, hipertansiyon, enfeksiyon gibi 
problemler ile karşılaşmaktadır. 
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Farkındalık Yaratma ve Bilgilendirme: Toplumun 
her kesiminin çocuk hakları konusunda farkındalığı 
arttırılmalı ve toplum bu konuda bilgilendirilmelidir. 
Cinsiyet eşitliğinin önündeki engeller kaldırılmaya 
çalışılmalı, kız çocukları toplumsal bir bilinç ve güç 
ile desteklenmelidir. Bunun için artık önemli bir 
güç haline gelen medya kaynakları kullanılmalı, sivil 
toplum örgütleri çalışmalar yürütmeli, gerek konu 
hakkında farkındalığı arttıracak tanıtım filmleri 
gerekse kampanyalar daha büyük ölçekli olarak yerel 
ve toplumun geneline yönelik olarak hazırlanmalı ve 
destek konusunda devletle işbirliğine gidilmelidir.

Sosyoekonomik Yapının Güçlendirilmesi: 
Yapılan çalışmalar eğitim düzeyi düşük ve geleneksel 
kültürün hakim olduğu ailelerin kız çocukların 
eğitimine, desteklenmesine ve çocuk haklarına daha 
az önem verdiği, bu konudaki bilinç düzeylerinin 
daha düşün olduğunu göstermektedir (Tansel, 2004; 
UNICEF, 2008). Bu nedenle ailelerin sosyoekonomik 
ve sosyokültürel yapıların güçlendirilmesi, kız 
çocuklarının da güçlenmesine katkı sağlayacaktır.  

Kız Çocuklarını Güçlendirmeyi ve Cinsiyet 
Eşitliğini Destekleyen Politikalar: Günümüzde 
pek çok ülkede kız çocuklarını desteklemeye yönelik 
çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ancak bunlar 
henüz yeterli düzeyde değildir. Sosyal politikaların 
geliştirilmesi için çalışarak, yasal sorumlulukların 
bilincinde olarak, bu politikaların duyurulması 
ve uygulanmasında etkin bir şekilde rol alarak 
kız çocuklarının hakları daha yüksek bir sesle 
savunulmalıdır. 

Daha eşit bir dünyada yaşamak dileğiyle,
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B e r n a  Ya l ç ı n
B o r n o v a   R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Evet birçoğumuzun bildiği gibi kanser çoğunlukla 
ileri yaşta yaşlanmaya ve DNA sı değişmeye 
başlayan hücrelerde görülür. Geçmişte rahim ağzı 
kanserinin de nedeni tam olarak bilinmemekle 
birlikte çoğunlukla üretken yaş (30-45 yaş) kadınları 
etkilemekteydi. 2008 de Nobel tıp ödülü alan alman 
araştırmacı Prof. Harald zur Hausen’in araştırmaları 
sayesinde Human Papilloma Virüs hayatımıza girdi 
ve yapılan araştırmalar rahim ağzı kanserinin %99 
una bu virüsün neden olduğu bulundu.

Bu insan hayatına ne gibi katkı sağladı? Bu 
araştırmalardan sonra üretken yaş kadınları etkileyen 
toplam kanserlerin yüzde 5 inden sorumlu olan bu 
virüsün yok edilmesinin bu kanserden önleyebileceği 
fikri çıktı ve bağışıklık sağlanması için virüsün 
tiplendirme ve aşı çalışmaları başlatıldı. 2007 yılında 
bivalan denilen rahim ağzı kanserlerinin çoğunda 
tespit edilen HPV 16 ve HPV 18 e etki eden ilk aşı 
üretildi. Sonraki yıllarda görüldü ki HPV nin bir sürü 
alt tipi var bunlar daha çok genital siğil etkeni olan 
HPV 6 ve HPV 11 ile rahim ağzı kanserine yol açabilen 
diğer riskli tipler HPV(31,33,44,45……..) bulundu.
Aşı çalışmaları genişletildi ve şu an günümüzde 
bilinen en çok HPV tipine etki eden 9 etkenli aşı bazı 
ülkelerde rutin aşılama programına alınmış durumda. 
Bizim ülkemizde ise rutin aşılama programında henüz 
mevcut değil. Ülkemizde 4 lü aşı dediğimiz HPV 
6,11,16 ve 18 e etki eden aşı mevcuttur. Eczanelerden 
temin edilebilmektedir.

S a d e c e  Ü ç  A ş ı
Ka n s e r d e n
Ko r u r  m u ?
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Aşının en ideal uygulanma zamanı 11-15 yaş aralığıdır. 
9 yaşında da yapılabilmektedir. 15 yaşa kadar 6 
ay arayla yapılacak olan 2 doz aşı şu anki yapılmış 
olan çalışmalar ışığında ömür boyu o HPV tipine 
karşı koruma sağlamaktadır. 26 yaşa kadar aşının 
koruyuculuk yüzdesi giderek azalmakta da olsa 
yeterince koruma sağladığı öngörülmektedir ve 
15-26 yaş aralığında 2 ay ve 6 ay arayla yapılacak 
olan 3 doz aşı yeterli görülmektedir. 26 yaş üstünde 
koruyuculuğu giderek azalan aşının 45 yaşa kadar 
yapılmış çalışmalarda yine de koruyuculuğu 
olduğu ve doktor önerileriyle aşı yaptırabileceği 
söylenmektedir. 

HPV den korkmalı mıyız? HPV rahim ağzı kanserine 
yol açan bir virüs olsa da şu an için günümüzde cinsel 
yolla en sık bulaş olan patojendir. Ve toplumda cinsel 
aktif kadınların çoğunda görülmektedir. Henüz 
kimde kalıcı olup hastalık yaptığı kimde immün 
sistem tarafından yok edilip hastalık yapmadığı 
net olarak anlaşılamamış olsa da bazı risk faktörleri 
mevcuttur. Bunlar fazla sayıda partner olması, immün 
yetmezlik, kondom kullanılmaması, sigara içilmesi ve 
başka cinsel yolla bulaşan hastalıkların eşlik etmesi 
gibi risk faktörleridir. HPV immün sistemi güçlü olan 
kadınların çoğunda vücuda alınsa dahi 1 yıl içerisinde 
yok edilmektedir ve hastalık yapmamaktadır. HPV 
nin kanser yapabilmesi için rahim ağzına yerleşip 
yıllar süren bir süreci başlatması gerekmektedir. Bu 
nedenle rahim ağzı kanseri tarama programı mevcut 
olup HPV nin kanser yapmadan kanser öncülü 
lezyonlarda kadınların fark edilip tedavi edilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu nedenle 25 yaştan sonra smear 
ve HPV taraması aşı olsa da olmasa da her kadına 
önerilmektedir. Çünkü aşıların içinde her HPV tipine 
karşı koruyuculuk yoktur ve ülkemizde 9 lu aşı şu an 
için bulunmamaktadır

Sonuç olarak ; 15 yaş öncesi 2 doz 15 yaş sonrası 3 
doz aşı ve rahim ağzı kanseri taraması için düzenli 
jinekoloji kontrolleri hayat kurtarır.
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A n t  Ka h y a o ğ l u
Ç i ğ l i  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Değerli Rotaractör Dostlarım, 

Bu ay sizlerle dünyanın seyrini değiştirmiş bir savaşta, 
2.Dünya Savaşı’nda yaşanmış bir olayı anlatacağım. 
Birazdan anlatacağım olayın, savaşın acı ve korkunç 
sonuçlarından ziyade bilime katkı sunmuş olması 
bu olayın önemini daha da arttırıyor. 2.Dünya Savaşı 
olanca şiddetiyle devam ederken İngiliz Hava 
Kuvvetleri, Alman Hava Kuvvetleri karşısında ağır 
kayıplar vermeye başlamıştı. Sağlıklı bir şekilde 
geri gelebilen uçak sayısı istenenden daha azdı. 
Bu kayıplar sonucunda İngiliz birlikleri bir takım 
önlemler almaya başladı ve mühendisler ile çeşitli 
bilim adamlarını göreve çağırdı. Hemen bir ekip 
kuruldu ve çalışmalara başlandı. İlk başta, hasarlı 
olarak geri gelebilen uçakların hangi bölgelerden en 
çok mermi yediği tespit edilmeye çalışıldı. Yapılan 
çalışmalar sonucunda ön-arka kanatlar ve gövde 
bölümünün en çok hasara sahip bölümler olduğu 
ve havalimanına geri dönebilen hasarlı uçakların 
en çok bu bölgelerden zarar gördüğü anlaşıldı. 
Bilim insanları ve askerler, hangardaki uçakların bu 
bölümlerini hemen güçlendirici zırhlar ile kapladı 
ve sağlamlaştırdı. Bazı kişilerden uçakları tamamen 
zırh ile kaplamak gibi fikirler geldiyse de uçağın 
ağırlığına yapacağı olumsuz etki sebebiyle bu fikir 
reddedildi. Hasarlı bölgelere yapılan güçlendirme 
çalışmalarından sonra heyecanlı bir şekilde sonuçları 
bekleyen İngiliz bilim adamları şoka uğradı çünkü 
geri gelebilen uçak sayısının artması beklenirken 
azalma olmuştu yani daha çok uçak düşmüştü.

S u r v i v o r s h i p  B i a s
v e y a  H a y a t ta  Ka l m a 
Ö n y a r g ı s ı
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Bu hezimetin sebeplerini düşünürken Macar matematikçi Abraham Wald bugüne kadar pek çok alanda 
kullanılan dahiyane bir fikir öne sürdü. Daha sonradan “survivorship bias” yani “hayatta kalma önyargısı” 
olarak adlandırılacak bir bakış açısının da farkedilmesine sebep oldu. Wald’a göre İngiliz bilim adamlarının 
yaptıkları tamamen yanlıştı çünkü onlar sadece hayatta kalabilen yani havalimanına geri dönebilmiş uçakları 
inceliyorlardı. Bu uçaklar kanatlardan ve gövdeden hasar görüp yine de geri dönebildiler ise bu alanları zırhla 
kaplamak boşuna bir çaba olacaktı. Bunun yerine bu alanların dışındaki bölgeleri güçlendirmek lazımdı çünkü 
geri dönemeyen uçaklar mantıken bu diğer bölgelerden hasar görmüştü. Bu dahiyane bakış açısına başka bir 
örnek ise I. Dünya Savaşı’nda askerlere miğfer taktırılmasıdır. Yaralıların sayısı artınca miğferin tasarımında 
bir yanlışlık olduğunu düşündüler. Aslında kafayı koruyan miğfer sayesinde hayatta kaldıkları için yaralı sayısı 
artmıştı. Wald, hazırladığı raporda güçlendirilmesi gereken bölgelerin motor ve gövdenin alt kısmı olduğunu 
vurguladı. Mermilerle delik deşik olmasına rağmen geri dönebilen uçaklarla değil dönemeyenlerle ilgileniyordu. 
Hayatta da bazen gözümüzün önünde gerçekleşen olaylara o kadar çok takılıp kalıyoruz ki, geri plandaki 
gerçek sebepleri görmezden gelebiliyoruz. Wald’ın bakış açısının vizyonerliği sayesinde yeni bir femonen de 
(survivorship bias) böylelikle doğmuş oldu. Endüstri mühendisliğinin önemli çalışma alanlarından birisi olan 
yöneylem araştırması’na da büyük katkılar sunan bu gelişmeler sonucunda uçaklarda istenen iyileştirmeler 
yapılabilmiştir. Tabi ki böylesine bilimsel gelişmelerin savaş alanlarında denenmesi insanlık açısından son derece 
üzücü ve acı verici fakat yine de bilimin ve insanlığın gelişmesi savaşların önüne geçememiştir. Kendi gücümüzü 
yine kendimizi ve çevreyi koruyup güzelleştirmek için kullanmadığımız sürece de savaşların önüne ne yazık ki 
geçilemeyecek. 

En derin Rotaractör sevgi ve saygılarımla. 
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E c e  Ze n g e l
E g e  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

“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 ?
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İtalya Avrupa kupasını kazanarak şampiyon oldu.

Wally Funk 1960’larda NASA’nın astronot eğitimine 
alınan 13 kadından biri. Ancak kadın olduğu için uzaya 
gitmesine izin verilmeyen Wally, 20 Temmuz’da Jeff 
Bezos ile 82 yaşında ilk uzay seyahatini gerçekleştirdi.

Berlin’de sinagog, cami ve kilisenin tek bir çatıda 
olacağı yapının temelleri atıldı.

İtalyan sanatçı Salvatore Garau’nun görünmez 
heykeli 15 bin euro ya satıldı.

Yeni Zelanda, 2025 yılına kadar çoğu tek kullanımlık 
plastiği yasaklayacak.

İskoçya, öğrencilerine sömürge tarihlerini öğretmeye 
başlayacak.

Belçika, Kongo’dan yağmalanarak ülkelerine 
getirilen yaklaşık 2000 eserin, geri gönderileceğini 
bildirdi.

Amazon kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff 
Bezos, CEO’luk görevini Andy Jassy’ye devretti.

Katlanan kanatlı ilk uçan otomobil AirCar ilk uçuşunu 
tamamladı.

Vibrosonic adlı girişim işitme engelliler için doğrudan 
kulak zarının üstüne yerleşen bir hoparlör geliştirdi.

Wimbledon 2021 Turnuvasında tek erkeklerde, 
Sırp Novak Djokovic, tek kadınlarda Avusturalyalı 
Ashleigh Barty kupayı kazandı.

 Gökbilimciler en büyük kuyruklu yıldızı buldu!  
Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı olarak 
adlandırılan yıldız 100 ila 200 kilometre arasında.

 Fransa’nın ‘‘deniz fenerlerinin kralı’’Cordouan Feneri 
UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ne giren 2. deniz 
feneri oldu.

Tesla Nisan-Haziran döneminde 200 binin üzerinde 
araç satarak, geçen yılın aynı dönemine göre %998 
artışla 1,1 milyar dolar net kar açıkladı.

Mısır’da Milattan Önce ülkenin en büyük limanı 
olarak kullanılan Thônis-Heracleion’da antik batık 
şehir keşfedildi!

Kirlilik nedeniyle Arjantindeki lagün pembeye döndü.

Hindistan, nüfusu kontrol altında tutmak için iki 
çocuk politikasına geçmeyi önerdi.

Tokyo 2020 olimpiyatları, 1948 yılındaki Londra 
olimpiyatlarından sonra 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz 
madalya ile en çok madalya kazandığımız olimpiyat 
oldu. Tüm yarışmacılarımızı tebrik ediyoruz □

Dünyanın dört bir yanındaki doğal afet sayılarındaki 
artışın iklim krizinden kaynaklandığı açıklandı. 
Türkiye, Yunanistan, Fransa, Rusya ve Güney 
Amerika ülkelerinin de dahil olduğu toplam 40 
ülkede yangınlar önemli boyutlara ulaştı. 

Arslantepe Höyüğü UNESCO Dünya Miras listesine 
girdi.

İngiltere merkezli Good Change tiyatro topluluğu 
The Walk projesini başlattı. Projede, Küçük Amal 
adındaki 9 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunu temsil 
eden 3 buçuk metrelik bir kuklanın yolculuğunu 
takip ediyor. Küçük Amal annesini bulmak için 8.000 
km yürüyecek. Projenin ilk durağı ise Türkiye idi. 



Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim 26

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

AÇ KALARAK ZAYIFLAMAK 

Ciddi kalori kısıtlamaları, uzun süre aç kalmak 
ve ihtiyacınızın altında enerji almanız size zarar 
verir. Metabolizmanızı yavaşlatır. Üstelik zeki olan 
metabolizma uzun süre ona yakıt göndermediğinizde 
kendini korumaya alır. Nasıl mı? Siz günlük 2000 
kaloriye ihtiyaç duyan bir metabolizmaya sahipseniz 
siz daha hızlı zayıflamak için 1000 kalorilik bir 
beslenme planladınız kendinize. İlk gün telore etti 
ikinci gün tolere etti üçüncü gün de tolare etti. 
Fakat birgün diyecek ki ‘ benim ihtiyacım olan bana 
verilmeyecek belli ki, en iyisi ben gelenleri kenara 
koyayım zor günler için kullanırım’ . Kısacası kendini 
korumaya alacak hatta aldığınız 1000 kaloriyi bile 
kenara koyup kilo almanıza bile sebep olabilir. 
Kendini minimal enerji ile çalıştıracak. Dolasıyla sizde 
de şunlar ortaya çıkacak;

-Yorgunluk, halsizlik 

-Mineral ve vitamin kayıplarına bağlı saçlarda 
dökülme, tırnaklarda kırılma

-Baş dönmesi ve baygınlık hali 

-Böbrek fonksiyonlarında bozukluk , kanda üre artışı 

D i y e t te
D o ğ r u  B i l i n e n
Ya n l ı ş l a r
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EKMEK YEMEK KİLO ALDIRIR 

Ben aslında hiç ekmek tüketmiyorum. Sizin 
kilo almanızdan sorumlu olan ekmek değildir, 
karbonhidratlar değildir. 
Karbonhidratı kısıtlayıp, minimale indirdiğinizde 
fazlada protein kaynakları ve yağ kaynaklarından 
enerji sağlamaya çalışıyorsunuz.  Fazlaca tükettiğiniz 
hatta protein kaynakları ciddi yağ kaynağıdır ve yağı 
da ekstra tüketiminiz artıyor dolayısıyla fazla olan 
herşey vücutta depolanıyor.  
Herşeyin fazla tüketimi vücutta depo edilir 
unutmayınız. 
Günlük enerji ihtiyacımızın yaklaşık %50-60’ını 
karbonhidrat kaynaklarından karşılamaktayız. Beyin 
enerji ihtiyacınızı sadece glikoz ile sağlar. Temel enerji 
kaynağı glikozdur.  Siz yeterli karbonhidratı almaz 
iseniz beyin enerji ihtiyacını kaslarda depo edilen 
glikojen kaynağını kullanır. Dolayısıyla kas kayıplarınız 
ortaya çıkar. Bu demek oluyor ki metabolizmanız 
yavaşlıyor. Kaslarınızı enerjinin harcandığı ve yağ 
depolarının yakıldığı bir fabrika olarak düşünürsek 
eğer bu kayıp size enerji fabrikanızı kaybettirmiş olur. 
Düzenli ve dengeli bir beslenme düzeni sizin bu 
kayıpları yaşamanızı önler ve yağ yakımınıza destek 
olur. 
Şu noktada en önemli olan tükettiğiniz karbonhidratın 
içeriği. Kompleks karbonhidrat seçimi ; tam tahıllar, 
kurubaklagiller, meyveler ve sebzelerden aldığınız 
karbonhidrat lif içerir ve kan şekerinizi dengeler. 
Pirinç, beyaz ekmek, makarna tüketiminiz yerine 
çavdar ekmeği, tam buğday ekmeği, sebze ve meyve 
sizin için doğru bir tercih olur.  

KALORİLERİ TEK TEK SAYMAK  

Kısmen doğru olan bu davranışta düşülen yanlış 
nokta şurada. Siz 600 kalorilik bir öğün planladınız. 
Bu öğünün içeriği çok daha fazla önem taşıyor. 
Bu öğün pasta, çikolata ve kurabiyelerden oluşan 
öğün. Sizin kalori planınıza göre doğru görünebilir. 
Fakat bu sizin sağlıklı beslendiğiniz ve kilo vermek 
için doğru bir davranış değişikliği olmaz. İçeriğinde 
fazlaca yağ ve karbonhidrat içeriği olan bu öğün size 
kilo aldırır. Öğünü sağlıklı bir tabakla karşılasanız yine 
kalorisi 600 kalorilik dengeli karbonhidrat, protein ve 
yağ örüntüsü çiziyorsa metabolizmanızı farklı yönde 
etkiler.  
Dolaysıyla;, besinlerin kalorisi değil içeriği çok 
daha önemli. Her gün beş besin grubundan alınan 
karbonhidrat, yağ ve protein bakımından dengeli 
bir beslenme programıyla sağlıklı şekilde kilo 
verebilirsiniz. 
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DİYET VEYA SAĞLIKLI ÜRÜNLERİ İSTEDİĞİM 
KADAR YİYEBİLRİM 

Unutmayın su dışında her şeyin kalorisi var.  
İhtiyacınızdan fazla yediğiniz sağlıklı besinler faydalı 
da olsa yağa dönüşür. 
Evde şeker yerine meyve kullanarak yaptığınız kekin 
veya kurabiyenin de kalorisi vardır.Tam buğday unu 
ile evde yaptığınız pankekin de içine yağ yerine 
tahin veya Hindistan cevizi yağı koyarak yaptığınız 
kurabiyenin de kalorisi vardır, ev yapımı meyve suyu, 
taze sıkılmış meyve suyunun da kalorisi vardır. Hatta 
evde yaptığınız taze sıkılmış bir portakal suyunu 5 
portakaldan elde ettiğinizi düşünürsek dolaysıyla 
beş portakal yemiş kadar olursunuz. Basit kısa yoldan 
fazlaca kalori alımı gibi görünüyor değil mi? 
Bu durumda miktar da önem kazanmış oluyor sağlıklı 
beslenme profili içinde.. 

AKŞAM 18:00DAN ASLA YEMEK YEMEM.. 

Bu durumda benim hiç akşam yemeğim yok gibi 
görünüyor.. Çalışma saatiniz 18:00 da son buluyor 
diyelim.. Derken bir trafik saat 18:40 da evdeyim. 
Yemeği hazırlayıp oturmamız 19:30. O da en iyi 
haliyle böyle.. 
Yatmadan 2 saat öncesine kadar yemek veya ara 
öğün saatinizi planlayabilirsiniz. Endişelenmenize hiç 
gerek yok. Bu sabah ciddi açlıkla uyanmanızı engeller. 
Yediğiniz porsiyon miktarına dikkat ettiğiniz ve ölçülü 
tükettiğiniz sürece, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

SABAH LİMONLU İÇMEK ZAYIFLATIR…. 

Zayıflatmaz ama güne ferah ve enerjik başlamanızı 
sağlayabilir. Bununla ilgili yapılmış bilimsel bir çalışma 
yok açıkçası. 
Buna ek olarak fazlaca tüketimi diş minenize zarar 
verebilir, mide sorunlarına sebep olabilir. 

SICAK SU İÇMEK YAĞLARI YAKAR, SOĞUK SU 
İÇMEK YAĞLARI DONDURUR EFSANESİ
 
Su tüketimi metabolizmanıza hız katar, can verir.. 
Yağ yakımını hızlandırır fakat suyun soğuk veya sıcak 
olması durumu değiştirmez. İdeali oda sıcaklığında 
kilogramınız başına 30-35 ml su tüketimidir. 
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M e l e k  K ı v ç a k
G ü z e l y a l ı  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

Kendisinin gelişiyle yazı uğurlayıp, serin rüzgarlara 
ve sarı yapraklara merhaba dediğimiz, ayların en 
romantiği Eylül ve Aster çiçeği… Eylül Ayı Doğum 
Çiçeği Sonbahar ile birlikte doğa yazın cıvıl cıvıl 
renklerini kahve tonlarına bırakıyor. Yapraklar 
sararıyor, dökülüyor… Çiçekler kış uykularına 
hazırlanıyor. Sonbaharın kendine has bir güzelliği 
olan bu hüzünlü sezon finaline başkaldıran çiçek 
olan aster ise en güzel renklerini bu günler için 
saklıyor! Aster çiçeği sabrın, sadakatin ve zarafetin 
simgelendiği çiçeklerden biridir. Aster Çiçeğinin 
Anlamı Çiçek dilinde aster, kalıcı aşkı sembolize eder, 
aynı zamanda büyülenmiş şaşkınlığı da simgeler. 
Romantik ve zamansız yönü, onu kalıcı, değerli, 
büyülü, zamansız bir şeyi temsil etmek istediğinizde 
vermek için mükemmel bir çiçek yapar. 1731 yılında 
Çin topraklarından Avrupa’ya getirildiği bilinen bir 
çiçek olan aster çiçeğinin oldukça geniş bir yaşam 
alanın varlığı söz konusudur. Bu bitkinin göz alıcı 
güzellikteki çiçek başları yıldız şekline sahiptir. 
Bu çiçeğe verilen aster ismi Yunanca ’da yıldız 
anlamına gelen astéri kelimesinden türetilmiş olan 
bir kelimedir. Eylül Ayı’nda doğanların çiçekleri 
Aster olarak bilinir. Aster çiçeği efsanesine göre; 
Yunan mitolojisinde gökyüzü ve hava tanrıçası olan 
Jüpiter. Bir gün, savaşan insanları yok etmek ister. 
Yeryüzünde taş üstüne taş koymamaya kararlıdır. 
Bunu duyan Tanrıça Asteria ise bu duruma çok 
üzülür ve son bir kez dünyaya bakmak ister. Dünyaya 
eğilip baktığında yıldızları göremez ve çok ağlar. 
Yeryüzünde gözyaşlarının değdiği yerlerde ise aster 
çiçekleri açmaya başlar. Ve Efsaneye göre aster 
çiçekleri birer yıldıza dönüşür. 

A s te r  Ç i ç e ğ i
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D u y g u  D a ğ l ı
E f e s  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

     XX. yüzyılın başlarında, çoğu insan, algıladığımız 
uzayın dört boyut içinde olduğunu düşünüyordu. En 
çok tartışılan sorulardan biri ise: ‘İlerlediğimiz uzay 
hep aynı mı yoksa uzayı zaman içinde değiştiriyor 
muyuz?’ olmuştur. ‘Uzayın eğriliği’ kuramı bazılar 
için, bu hipotezi güçlendiren bir göstergedir. Albert 
Einstein’ın 1905 yılında ortaya koyduğu ‘kütlesel 
çekim kuvveti’ ve ‘genel izafiyet teorisi’, o güne kadar 
sanılanın aksine uzay ve zamanın düz olmadığını, 
enerji ve kütlenin dağılımı sebebiyle uzayın ‘eğri’ 
olduğunu açıkladı. Böylece homojen, düz ve izotrop 
bir uzay olan Öklid uzayı geçerliliğini yitirdi. Yani artık 
dört boyutlu bir ‘uzay- zaman’ dan bahsedilmeye 
başlandı.

    Yine bu dönemde, resim sanatına da, Einstein’ın 
izafiyet teorisine paralellik gösterecek şekilde, ard 
ardalık yerine, eş zamanlılık anlayışının uygulanması ile 
birlikte dördüncü bir boyutun girdiğini söyleyebiliriz: 
zaman. Böylece ilk olarak resim sanatında ortaya 
çıkan kübizm, zaman içerisinde neredeyse  bütün 
plastik sanatlara, mimarlığa da geçmiştir.

“Dördüncü Boyut”
Kavramının Resim ve 
Mimarlık Örnekleri 
Üzerine İncelemesi: 
Avignonlu Kızlar ve 
Villa Savoye
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Bu makale, dördüncü boyut olan zaman kavramının 
resim ve mimarlık sanatı içerisinde nasıl var olduğunu 
karşılaştırmalı olarak irdelemek amacı ile kaleme 
alınmıştır. Kübist resimdeki ve modern mimarlıktaki 
zaman faktörü ilişkisi hakkındaki bu inceleme, kübist 
akımın öncülerinden Pablo Picasso ve modern 
mimarlık akımının öncülerinden;  mimar,  ressam, 
heykeltıraş, şehirci ve yazar kimlikleriyle bilinen  ve 
kübizm düşüncesini mimarlığa aktarma  yoluna 
giden Le Corbusier üzerinden yapılacaktır.

Tesadüfü bir şekilde  XX. yüzyılın başları kübizm 
akımının da başlangıcıdır. Apollinaire (2014) , kübizm 
adının, 1908 yılında Henri Matisse’nin, Georges 
Braque’ın bir tablosundaki evler için “küçük küpler” 
sözünü söylemesi  ve bir eleştirmen olan Louis 
Vauxcelles’in de  “kübist” sözcüğünü geliştirmesiyle 
ortaya çıktığını, yeni resim okulunun adını bu şekilde 
aldığını belirtir. (Apollinaire G., 2014, s.22).  

Kübizm, üçüncü boyutun, tek  bakış açısına dayanan 
Rönesans perspektifinden ziyade, resim öğeleriyle 
tuval üzerine getirilmesidir. Bu noktada ressam 
tasarlanmış veya yaratılmış gerçekliği yeniden 
sunarken, onu üç boyutluymuş gibi gösterebilir, 
bir nevi kübikleştirebilir.  . Yani, resim parçalanır, 
katlanıp açılır, her yönden gösterilir. Kübizm’de 
resme dördüncü boyut olan ‘zaman’ kavramını 
katma çabası vardır.  Rönesanstan beri süregelen 
‘ard ardalık’ yerini ‘eş zamanlılık’ ile uygulanan bir 
mekan sanatına bırakır. Resim yüzeyine eş zamanlılık 
faktörünün girmesi ve hacmin parçalanıp tekrardan 
oluşturulmasıyla birlikte resim sanatına ‘zaman’ın, 
yani dördüncü bir boyutun girdiği söylenebilir.  

Pablo Picasso ve Avignonlu Kızlar Tablosu

Fransız şair Guillaume Apollinaire, 1911’de Picasso ve  
Braque ile birlikte Kübist Oda 41’in düzenlenmesine 
yardımcı olmuştur ve sonrasında 1913 yılında kübist 
ressamlar hakkında yazdığı kitapla birlikte bu akımın 
gelişmesine yardımcı olmuştur. 

Picasso nesneleri, bir cesedi kesip parçalayan bir 
cerrah gibi inceler:  İnce karşıtlıklar, koşut çizgiler, 
bir işçi gibi çalışmak, kimi zaman nesnenin kendisi, 
kimi zaman bir belirti, kimi zaman da tek tek sayma 
bireyselleşir, kabalığa göre daha az yumuşaklık. 
Modernlikte seçim yapılmaz, tıpkı modayı 
tartışmadan benimsemek gibi. Resim… Işığı sınırsız 
ve şaşırtıcı bir sanat… (Apollinaire G., 2014, s.16).

Şekil 1.0 Pablo Picasso’nun Avignonlu Kızlar adlı tablosu
(Kaynak: https://www.pivada.com/pablo-picasso-avignonlu-kizlar)
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  Picasso kübizmi ilk kez,  en başta adını ‘felsefi 
genelev’ (le bordel philosophique) koyduğu, 
sonrasında arkadaşlarının da uyarısıyla toplumun 
buna hazır olmadığını düşünüp ‘avignonlu kızlar’ 
olarak değiştirdiği meşhur tablosunu yaparken 
kullanmıştır. Beardsley (1991), aslında Picasso’nun 
bu tabloya başladığında amacının kübizmi 
benimsemek olmadığını, bir gün Paris’te bulunan 
Trocadero sarayındaki etnografya müzesini 
gezerken oradaki heykellerden etkilendiğini ve eve 
döndüğünde aniden bütün tabloyu değiştirmeye 
başladığını aktarır. Karpuz dilimi hançere, yorgan 
kırık ve keskin bir aynaya dönüşürken kadınların 
biçimleri bozulmaya başlar… İnsan figürlerinin 
hem cepheden hem profilden;  nesneler önden, 
arkadan, sağdan, soldan, yukarıdan ve aşağıdan 
görünüşlerini hep birlikte verir; üç boyutlu normları 
farklı bakış açılarından ele alır. Avignonlu Kızlar, 
kompozisyon ve renk olarak, Cezanne’nin Yıkanan 
Kadınlar tablosundan da etkiler taşır. Cezanne’nin 
büyük ölçekli insan figürü kullanması, Picasso’nun bu 
tablosunda da gözlenir. Farklı duruşlardaki beş çıplak 
figür, dengeli bir şekilde kompozisyon oluşturur. 
Çarpıtmalar ve deforme etmeler oldukça belirgindir; 
büyük el ve ayaklar, irili ufaklı gözler, köşeli göğüsler, 
donuk, ifadesiz ve uzatılmış yüzler, üçgen formlar…
     Picasso 1916’ya kadar sergilenmeyen bu resimde 
gördüğü çözümlenmemiş problemler üzerinde 
çalışır. Her yeni ve farklı şeyin başlangıçta yadsınması 
fakat zaman içinde değerinin anlaşılması gibi 
Avignon’lu Kızlar da başlangıçta, sanat camiası, 
eleştirmenler, Picasso’nun yakın arkadaşları, mavi ve 
pembe döneminden tablolar almış koleksiyoncular 
tarafından olumlu bulunmaz; hatta ürkütücü bulunur. 
Sonrasında ise idealize kurgudan ve perspektiften 
uzak olan bu tablo avangard olarak nitelendirilir ve 
20. yüzyılın önemli modern sanat akımlarından bir 
tanesi olan kübizmin doğuşu olarak nitelendirilir. 

 Le Corbusier ve Villa Savoye

Le Corbusier 1912 yılındaki sergi sırasında Kübist 
Ev tarafından büyülenmiş olduğunu dile getirmiştir  
(Troy, N. J. ve Blau, E., 1997). Corbusier,   daha 
gençlik yıllarında, XX. yüzyılla birlikte yeni bir çağın 
başladığını, bilim ve sanatın da bu çağın gereklerine 
göre yeniden biçimlenmesi gerektiğini anlamıştı. 
Bu bağlamda Corbusier,  yeni ve etkili olan kübizm 
düşüncesini mimarlığa aktarma yoluna gitmiştir. 

 Corbusier, mimarlığın, zaman algısını ve deneyimini, 
hareketi dikkate alarak en etkili şekilde artırabildiğini 
savunur. İnsan, mekan içersinde ne kadar çok 
hareket ederse, dolaşırsa, mekanı o kadar iyi kavrar. 
Bu anlayışa göre, bir ızgara,bir eksen veya mimari 
bir ‘promenad’; mekan deneyimindeki algılamanın 
ardışık olarak sıralanmasını sağlar.  Mekanı etkili 
bir şekilde tanımak için mekanın içinden geçmek, 
içerisinde gezinmek gerekmektedir.  Le Corbusier’in 
Villa Savoye yapısı için, iç ve dış mekanın iç içe 
geçmesi, yapının içinde hareket etmenin temel 
deneyim aracı olması gibi sebeplerinden ötürü 
yukarıda bahsedilen zaman – mekan kuramı içinde 
yer alan bir yapı olduğunu söylebiliriz.

Şekil 2.0    Villa  Savoye’daki  çatıya  uzanan  dış  mekan  rampası
Le Corbusier, Pierre Jeanneret
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Le Corbusier, Villa Savoye’da doluluk ve boşlukla 
oynamış, ışığı kullanmış, farklı perspektifler 
yaratmıştır. Ona göre yapı, izleyicinin içinde 
yürüyebileceği bir kolaj resmi gibidir.  İki katlı olan bu 
yapıda dolaşım, ana merdivenlerin yanı sıra ‘mimari 
promenadlar’ ile de sağlanmaktadır. Corbusier, 
yapıyı tanımlarken rampa veya dolaşım yerine 
‘promenad’ terimini kullanmıştır. Açık plan düzeninin 
bir getirisi olarak serbest dolaşıma olanak sağlayan  
bu promenadlar, çatıya kadar devam etmektedir. 
Corbusier’e göre promenad, iki kot arasındaki 
en iyi bağlantı elemanıdır çünkü promenadlar 
sayesinde kullanıcı mekanı farklı perspektiflerle 
deneyimlemektedir. Ona gore merdiven iki katı 
bölerken, mimari promenad birleştirir. Corbusier 
aynı zamanda Villa Savoye’daki hareket deneyimini 
mekanda somutlaştıran mimari promenadın ‘sürekli 
değişen, beklenmedik ve bazen de şaşırtıcı’ yönleri 
olduğunu belirtmiştir.

Pallasmaa’dan aktaran Louw’a (2016) göre, yapılar,  
zaman  okuması  yapma durumumuzdur; sinematik 
veya edebi sanatlar gibi, hızlanabilir, yavaşlayabilir, 
durdurulabilir ve geriye sarılabilir. Mimari bir 
promenad da, daha hızlı veya daha yavaş hareket 
etmek için bir uzanma; yansıma ve duraklama 
yerleri ile sinematografik bir yolculuk olduğu gibi, 
farklı zamansal deneyimler sunarak zaman içinde 
bir yolculuk olabilir: duyular veya bellek ve hayal 
gücünün kullanımı, şimdiki zaman ya da daha büyük 
zaman döngüleri hakkında bir farkındalık yaratabilir 
veya bir kişiyi zihinsel olarak başka bir zamana ve yere 
taşıyabilir. 

Sonuç

     Dördüncü boyut kavramı, kübizm yoluyla sanat 
alanına girmiştir. Resim  sanatıyla gelişen kübist 
estetiğin özellikleri,  mimarlık alanında da kendini 
göstermiştir. Zaten kübist resim ve modern mimarlık, 
bu iki alan arasındaki etkileşimin varlığının en belirgin 
olarak okunabildiği örneklerdir. Çünkü mimarlık da 
resim gibidir; içinde dolaşılabilen bir resim. Ancak 
dördüncü boyut olan zaman kavramının resim 
sanatında ve mimarlıkta aynı anlamı taşıdığını 
söylemeyiz. Resim sanatında, zaman boyutunu 
sanatçının kendisi yaratır. Bakış açısını zamana 
uydurarak, ardışık bir şekilde değiştirip bütün 
bu bakış açılarını iki boyutlu düzleme aktararak 
geleneksel üç boyuta ek olarak dördüncü boyut olan 
zamanı ilave etmeye çalışır. Bu noktada izleyicinin 
fiziksel olarak resme dahil olması mümkün değildir.
     Mimari ise, heykel ya da resim gibi dışarıdan 
bakılarak, etrafında gezinilenerek incelenemez. 
Mimarlıkta var olan fenomen  tamamıyla değişik ve 
somut olarak karşımıza çıkar. Mimari mekanın içinde 
dolaşmak, detaylarında  kaybolmak gerekir. Burada 
izleyici, mekanın içinde hareket ederken, çeşitli bakış 
açılarından mekanı inceler ve aslında dördüncü 
boyutu izleyicinin kendisi yaratır.
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E y l ü l  Ç a ğ l a  E r s ö z
Ka r ş ı y a k a  R o ta r a c t  Ku l ü b ü 

Değişen çağ ve gelişen teknoloji ile yaşantımıza yeni 
birçok bilim alanı giriyor. Bunlardan biri de fotonik; 
peki fotonik nedir? Çalışma alanları nelerdir? Gelin 
hep birlikte göz atalım…

FOTONİK NEDİR? 

Fotonik, elektromanyetik radyasyonun partiküler 
karakter sergilediği için bir parçacık olarak ele 
alınan kuantumu yani fotonunun belirli çerçevedeki 
kullanım/uygulama alanlarının teorik zeminine 
verilen isimdir. Anlamı ışık olan bu kelime Yunancadan 
diğer dillere geçmiştir. Hakkındaki ilk araştırmalar 
1960’lı yılların sonunda lazerin icat edilmesiyle 
birlikte yapılmaya başlanmıştır.1970’lerde keşfedilen 
ve kullanılmaya başlanan lazer diyot, bilgi iletimi 
konusunda önemli bir pay teşkil eden optik fiber ve 
katkılı fiber amplifikatör yapımında kullanılmıştır. 
Bu keşif ve icatlar 20. yüzyılın telekomünikasyon 
devriminin ve internet altyapısının oluşturulmasındaki 
en önemli ve en büyük etkenlerdir.

Fotonotik Nedir?
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HABERLEŞMEDE YENİ BİR SOLUK: Lİ-Fİ

Profesör Harald Haas ve araştırma ekibi, LiFi 
alanında öncülerdir. Araştırmalarına 2006 tarihinde 
başlamışlardır. Prof. Haas, 2012 yılında LiFi 
teknolojisini pazarlayacak bir şirketin kurulmasına 
yardımcı oldu. Şirket, pureVLC olarak adlandırıldı, 
ancak daha sonra pureLiFi olarak yeniden adlandırıldı. 
Li-Fi (Light Fidelity), cihazlar arasında kablosuz 
iletişim kurmak ve veri iletmek için LED ışıklarını 
kullanan kablosuz bir optik ağ teknolojisidir. Li-Fi 
teknolojisi, veri sunmak için radyo sinyalleri yerine ışık 
dalgalarından yararlanmayı amaçlayan ışık tabanlı 
iletişim teknolojisidir. Bir diğer deyişle “Görünür Işık 
İletişim” (Visible Light Communication) sistemidir. 
Yani Li-Fi, veri iletmek için radyo frekansları yerine 
hepimizin gördüğü ampüllerdeki ışığı kullanır. Li-
Fi teknolojisi, kablosuz iletişim için mevcut Wi-Fi 
ağındaki yükü önemli ölçüde azaltabilen 10.000 kat 
daha geniş bir spektruma sahiptir. Bu durum da Li-
Fi teknolojisinin daha uzun ömürlü ve güvenilir bir 
internet kaynağı olacağını göstermektedir.

EĞİTİMDE FOTONİK

Ülkemizin ilk Fotonik Bölümü 2015 yılında İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde açıldı. Bu bölüm 2017 
yılında ilk lisansüstü öğrencilerini, 2019 yılında ise ilk 
lisans öğrenicilerini aldı. Ülkemizde, 2020 yılında 
Gazi Üniversitesi’nde açılan ikinci Fotonik Bölümü ile 
2021-2022 Akademik yılında lisans öğrencisi kabul 
edecek 2 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır.

Fotonik, ışığın üretilmesini, farklı ortamlarda 
yayılmasını, ışığın şiddeti ya da rengi gibi değişkenlerin 
değiştirilmesini, işlenmesini ve ölçülmesini kapsayan 
bir bilim ve teknoloji alanıdır. Kısacası “ışık bilimi ve 
mühendisliği” olarak tanımlanmaktadır. Fotonik 
bilimi, fizik, kimya, malzeme bilimi, elektrik ve 
elektronik mühendisliği, bu alanların yanında birçok 
bölümle daha iş birliği içerisindedir. Çok disiplinli 
bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Avrupa 
Birliği tarafından anahtar etkinleştirme teknolojisi 
ve Birleşmiş Milletler tarafından geleceğin inovatif 
(yenilikçi) teknoloji alanı olarak tanımlanmıştır.20. 
yüzyıl elektron yüzyılı iken, içinde bulunduğumuz 21. 
Yüzyıl foton çağı olacaktır.

FOTONİK HAYATIMIZIN NERESİNDE?

OLED, QLED gibi teknolojilerde, LİDAR sistemlerinde, 
fotovoltaik güneş hücrelerinde, hastanelerde çokça 
kullanılan lazerle görüntülemelerde, Lİ-Fİ teknolojisi 
vb. teknolojilerde fotoniğe rastlayabiliriz. Kısacası 
ışığın olduğu her alanda fotonik bilimi de vardır.
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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 

24/08/2021

ABD Uzay Ajansı NASA’nın ‘Resource Management 
System’ bilgilerine Orman Yangınları dünyanın 
birçok yerinde özellikle son 2 yıldır, yaz dönemleri 
büyük taribatlara yol açıyor.
Kuzey ve Güney Amerika’nın çoğu, Afrika platosu, 
Kuzey Arap Yarımadası ve Avrupa’nın Akdeniz kıyıları 
ile Kuzey ve Doğu Avrupa yangınlardan etkilendi.
Asya’da Hindistan kıyılarında ve Rusya’nın Sibirya 
bölgesinde, ayrıca Çin, Malezya ve Endonezya’da 
yangınlar tespit edildi.
İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz’e kıyısı olan 
Avrupa ülkeleri de orman yangınlarıyla boğuşuyor.
Avrupa Komisyonu’nun acil durum haritasına göre, 
tüm kıtadaki irili ufaklı yangınlar neredeyse Rusya’nın 
kuzeyine kadar ulaşıyor. Uydu haritaları, çeşitli AB 
ülkelerinde en az bir haftadır çeşitli boyutlarda 
yangınların çıktığını gösteriyor.

Aşırı sıcaklık ve uzun süreli kuraklığın birleşimi pek çok 
bölgede neredeyse on yılın en kötü yangınlarına yol 
açtı .Bilim adamları, sera gazı emisyonları nedeniyle 
artan küresel sıcaklıkların gezegen genelinde yangın 
koşulları riskini artırdığı konusunda uyarıyor.

Wake Up

News
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Türkiye

Türkiye Orman Müdürlüğü tarafından yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye geçen haftadan bu yana 
çıkan 174 orman yangınından 160’ını başarıyla kontrol 
altına aldı.
Müdürlük yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 81 ilinden 
39’unda orman yangınlarının çıktığını ve kalan 14 
yangının Türkiye’nin güney/güneybatısındaki beş 
ilde devam ettiğini ekledi: Antalya, Muğla, Aydın, 
Isparta ve Denizli.

İtalya

İtalya’nın özellikle güney bölgeleri, hem büyük hem 
de küçük birçok orman yangınıyla karşı karşıya.
İtalya Ulusal İtfaiye Teşkilatı’na göre, ülkede son 24 
saatte 800’den fazla yangın çıktı.
İtfaiyeciler, ülkenin “topuğu”ndaki Sicilya adasında 
250 ve Puglia’da 130 yangına müdahale ederken, 
Sardinya adasının kırsal kesimlerinde 24 Temmuz’da 
1.500 kişinin tahliye edildiği yangında 20.000 
hektarlık orman yandı.
İtalya, diğer AB ülkelerinden kendi uçağını 
tamamlaması için yangın söndürme uçağı talep etti.

İspanya

26 Temmuz’da kuzey Katalonya bölgesinde son iki 
yılın en büyük orman yangını çıkarken, Tarragona 
bölgesindeki Santa Coloma de Queralt’ta 1.657 
hektarlık arazi yanarak 168 kişi yerleşim yerlerinden 
tahliye edilmeye zorlandı.

Yunanistan

Yunan makamları son 24 saatte 58 orman yangını 
bildirdi.
Yangınlar batıdaki liman kenti Patras çevresinde ve 
Türkiye-Yunanistan sınırına yakın Soufli kasabasında 
yoğunlaştı.

Rusya

Rusya’nın kuzeydoğu Yakutya bölgesinde bu ay 
başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları 
sürüyor.
Yetkililer, 1,3 milyon hektardan fazla ormanlık alanın 
alevler içinde kaldığı bölgede olağanüstü hal ilan etti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı geçen Perşembe 
günü, ekiplerin 144 noktada devam eden yangınları 
söndürmek için çalıştığını bildirdi.

ABD ve Kanada

ABD’de Ulusal Kurumlar Arası İtfaiye Merkezi’nden 
Pazartesi günü alınan verilere göre, 13 eyalette 91 
yangında yaklaşık 450.000 dönüm orman yandı. 
Ayrıca, Idaho, Alaska ve Minnesota eyaletlerinde 
yeni yangınlar rapor edildi.
ABD’nin kuzey komşusu Kanada’da bu yıl şimdiye 
kadar 4.576 orman yangını bildirildi. Bu, son on yılın 
ortalama oranının 1.000 katı olarak kayıtlara geçti.
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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 

 Busenaz Sürmeneli & Buse Naz Çakıroğlu 
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Busenaz Sürmeneli 25 Haziran 1998 yılında 
Trabzon’da dünyaya geldi. Busenaz Sürmeneli, 
Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan 
milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü 
sporcusudur. Busenaz Sürmeneli bu spora boks 
antrenörü olan eniştesinin yanında başladı. 

Zirve yolculuğu 22 Yaş Altı Avrupa Boks 
Şampiyonası’nda kazandığı altın madalya ile başladı. 
Takip eden dönemde bunun yanında Dünya Kadınlar 
Boks Şampiyonası, Nations Cup Uluslararası 
Boks Turnuvası gibi organizasyonlarda elde ettiği 
zaferlerle birlikte toplam 8 altın madalya ekledi. 
Yolun uzantısı onu Tokyo’ya kadar getirdi. Sürmeneli 
daha önce Rusya, Ulan-Ude’de gerçekleşen 2019 
AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın 
madalya kazanmıştı.

Milli sporcu son olarak 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunlarında kendi branşında şampiyon olarak altın 
madalyayı almaya hak kazandı. Finalde karşılaştığı 
rakibini yenen Busenaz Sürmeneli, ayrıca tarihe de 
geçmiş oldu.
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26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, 
Trabzon’da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi’nde, 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı.

2018 yılında Bulgaristan’da düzenlenen EUBC 
Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda gümüş 
madalya, Romanya’da düzenlenen 22 Yaş Altı 
Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

2019’da Rusya’da düzenlenen AIBA Büyük 
Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya, 
Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Eli 
Boks Turnuvası’nda ve Minsk’te düzenlenen 2019 
Avrupa Oyunları’nda altın madalya kazandı. Aynı 
yıl Madrid’de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar 
Avrupa Boks Şampiyonası’nda 51 kiloda şampiyon 
oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın 
boksörü seçildi.

2021’de Sırbistan’da düzenlenen 10. Nations Cup 
Uluslararası Boks Turnuvası’nda Gümüş madalya, 
Macaristan’da düzenlenen 65. Bocskai Istvan 
Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda altın 
madalya elde etti. Fransa’nın başkenti Paris’te 
düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa 
Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve 
olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. 
Çakıroğlu böylece Türkiye’nin organizasyon 
tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara 
kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.

Milli boksör son olarak, 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunları kadınlar boks 51 kiloda gümüş madalya 
kazandı.





17.NİLÜFERALLİ
ŞENLİĞİ

Nilüfer Rotaract Kulübü’nün dönemdeki en eğlenceli 

etkinliği NilüfeRalli gerçekleştirildi. Geçtiğimiz 

dönem organizasyona 2 gün kala iptal olan etkinlik 

15.08.2021 tarihinde aynı tema ve coşkuyla yapıldı. 

Bursa kulüplerinin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği 

organizasyonda katılımcılar; güne ağaçlar altında 

kahvaltı ile başlarken, kahvaltı sonrası ralliye katılacak 

yarışmacılar rota kartları ile alandan heyecanlı 

yarışa uğurlandı. Yarışa dahil olmayan katılımcılar 

ise Osmangazi Rotaract Kulübü’nün düzenlediği 6. 

Sokak Oyunları Festivali’nde çocukluklarına döndüler. 

Heyecanlı yarış sonrası 1.’lik ödülünü Bursa Rotaract 

Kulübü’nden Gurup Boyoz alırken 2.’lik ve 3.lük ödülü 

Çekirge Rotaract Kulübü’nden Diyetisyenler ile Tüplü 

ve Öfkeli’ye gitti. Nilüfer Rotaract Kulübü üyeleri her 

kulüpten tüm katılımcılara ve yarışmacılara harika bir 

pazar günü geçirmelerine vesile oldukları için teşekkür 

ettiler ve seneye görüşmek üzere dileklerini sundular.

Nilüfer Rotaract Kulübü

ANTALYA YARDIM

Agora Rotaract Kulübü, Antalya’daki 
Rotaract Kulüplerinin ortaklaşa 
oluşturdukları yardıma katkıda bulundu.

Agora  Rotaract Kulübü

MİLAS/ÖREN YANGIN 
BÖLGESİNE YARDIM

Balçova Rotaract, Balçova Rotary, 
Çalıkuşu Rotaract ve Agora Rotaract 
Kulüpleri yangın bölgesindeki itfaiye 
ekibi ile bizzat iletişime geçerek ihtiyaç 
listelerini öğrendi. Bu ihtiyaçların 
karşılanması için Isıya dayanıklı kıyafet, 
yanmaz eldiven, işçi ayakkabısı, 
doldurulmuş powerbank, iç çamaşırı ve 
kıyafet olmak üzere koliler hazırlandı. 
Kulüpler, ülkede yaşanılan bu zor 
günlerde birlikten kuvvet doğacağını 
hiçbir zaman unutmadan yardımlarını 
ihtiyaç bölgesine ulaştırdı. Balçova 
Rotaract Kulübü, bu tarz olayların 
bir daha yaşanmaması için gereken 
tüm önlemlerin alınması gerektiğini 
belirtirken, emeği geçen herkese 
teşekkürlerini ve tüm Türkiye’ye geçmiş 
olsun dileklerini iletti.

Balçova Rotaract Kulübü
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POLİGON EĞİTİMİ

Agora Rotaract Kulübü tarafından 
10.08.2021 tarihinde, Uğur Topaloğlu 
eğitmenliğinde ve Rotaract Akademi 
işbirliğinde ‘’Poligon Eğitimi’’ 
gerçekleştirildi.

Agora Rotaract Kulübü

DÖNEME MERHABA 
PARTİSİ

03.08.2021 tarihinde Agora Rotaract 
Kulübünce ‘’Döneme Merhaba Partisi’’ 
gerçekleştirildi. Parti, 70’in üzerinde üye 
katılımı ile pandemi koşullarına uygun 
şekilde düzenlendi.

Agora Rotaract Kulübü

MUĞLA YARDIM

Balçova, Agora ve Çalıkuşu Rotaract 
Kulüpleri olarak Muğla’da yangın 
söndürme faaliyetlerine katılan köy 
halkının ihtiyaç duyduğu ekipmanlar 
satın alındı ve kullanıma hazırlanarak 
ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı.

Agora Rotaract Kulübü
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HAYAT AĞACINDA 
ÖĞRENİYORUM

15.08.2021 tarihinde, Çekirge Rotaract 
Kulübü; Hayat Ağacı Atölyesi ve 
Renkotizm işbirliği ile yürüttüğü “Hayat 
Ağacında Öğreniyorum” projesini hem 
piknik yaparak ve hem de saksılara çiçek 
dikimi etkinliği ile gerçekleştirdi. Kulüp, 
otizmli arkadaşlarımız ile hasret giderip, 
oyunlar  oynayarak güzel vakit geçirdi.

Çekirge Rotaract Kulübü

2.EL KIYAFET PROJESİ

Çekirge Rotaract Kulubünce 2014-
2015 döneminden beri yürütülen, 2.El 
kıyafet projesinin bu dönemki 1. Etabı; 
Kayapa Mahallesi Muhtarlığı’na ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim 
edildi. Kulüp, projeye destek olan, Nilüfer 
Rotaract Kulübüne ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerini iletti. Bunun 
yanında kıyafet toplama kampanyasının 
devam ettiğini, diğer etapların ilerleyen 
günlerde gerçekleştirileceğini ve 
detaylı bilgi için Aylin Denizci ile irtibata 
geçilebileceğini bildirdi.

Çekirge Rotaract Kulübü

26. RNC ETKİNLİĞİ

28 Temmuz 2021 tarihinde, Göztepe, 
Agora ve Ege Rotaract Kulüpleri; Emakina 
Yönetim Kurulu Danışmanı ve Deneyim 
Ustası Özgür Baykut’un konuk olduğu 26. 
RNC etkinliğini gerçekleştirdi. Pandemi 
döneminin ardından gerçekleşen ilk yüz 
yüze RNC etkinliğinde; evrim, doğa, x,y 
ve z kuşakları hakkında konuşuldu ve 
gelecek zamanlarda insanlığı bekleyen 
olası problemler ve çözümleri üzerine 
tartışıldı.

Ege Rotaract Kulübü
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KONAK ROTARACT İLE 
ORTAK TOPLANTI

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 27.02.2021 
tarihinde dönemin ikinci toplantısını 
Konak Rotaract Kulübü ile birlikte 
gerçekleştirdi. Dönem boyunca 
kulüpçe gerçekleştirilen Barınak Projesi 
kapsamında “bilinçlenmeye önce 
kendimizden başlamak” mottosuyla 
Veteriner Hekim Burak Kaplan’dan 
“sokak hayvanları hakkında doğru bilinen 
yanlışlar” dinlenerek keyifli bir sohbet 
gerçekleştirildi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

PLASTİKSİZ TEMMUZ

Ege Rotaract Kulübü, Temmuz ayı 
boyunca plastik kullanımının zararları 
ve bunu azaltmanın yolları hakkında 
içerikler paylaşarak Avustralya’da 
başlayan ve küresel bir hareket olan 
“Plastiksiz Temmuz” hareketine katılım 
gösterdi. Kulüp, yurtdışındaki kulüpler ile 
iletişime geçerek onlarla birlikte bir video 
hazırladı. Ayrıca dönem boyunca plastik 
kullanımına ve zararlarına dikkat çekmeyi 
ve bu temayı diğer projelerine de entegre 
etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Ege Rotaract Kulübü

YENİ SAYFA, YENİ 
DÜNYA

Bursa Rotaract Kulübü, bu dönem ilk 
kez gerçekleştirilen “Yeni Sayfa, Yeni 
Dünya” projesi kapsamında Güngören 
Köyü’ndeki minik arkadaşlara, yaz 
tatilinde kitap okusunlar diye 100’ü 
aşkın kitap yardımında bulundu. İlk 
toplantı öncesi kitap toplamaya karar 
veren kulüp hızlı bir şekilde harekete 
geçip kitapları temin etti. Her bir sayfada 
hayatlarına dokunacak yeni bir öğretiyle 
yeni dünyalarda dolaşmaları ümidiyle 
çıktıkları yolda küçük arkadaşlarının kitap 
sevinci görülmeye değerdi.

Bursa Rotaract Kulübü
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SOHBET-İ PİŞE 11

26.08.2021 tarihinde Güzelyalı Rotaract 
Kulübünün “Sohbet-i Pişe” serisinin 
11.oturumu Astronom Dr. Samet Ok’un 
katılımlarıyla zoom platformunda 
gerçekleştirildi. Mavişehir Interact ile 
ortak gerçekleştirilen bu etkinlikte Ok, 
önce mesleği hakkında paylaşımlarını 
yaptı ardından katılımcılar astronomi ile 
ilgili merak ettiklerini sordu ve interaktif 
bir meslek sohbeti gerçekleştirildi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

YENİ SAYFA, YENİ DÜNYA 

KURUMSAL KİMLİK

Bursa Rotaract Kulübünce “Yeni Sayfa, 
Yeni Dünya Projesi” için tüm kitapların 
iç kapaklarına tasarlanan kulüp logosu 
damgası damgalandı. Bu sayede 
kurumsal kimlik ön plana çıkarıldı. İleride 
kitaplar el değiştirdiğinde Rotaract’ı 
bilmeyenler için bir araştırma kapısı 
aralandı ve çocuklar için kitap dağıtılan, 
sohbet edilen o keyifli günün anısı olmuş 
oldu.

Bursa Rotaract Kulübü

GELENEKSEL 
“KUŞAKTAN KUŞAĞA” 
PROJESİ

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Geleneksel 
Kuşaktan Kuşağa projesi için 20.07.2021 
tarihinde, miniklerin yardımıyla hazırlanan 
video aracılığı ile pandemi yüzünden 
yüz yüze ziyaret edilemeyen Özel Burcu 
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’ndeki 
büyüklerimiz ile bayramlaşıldı.

Karşıyaka Rotaract Kulübü
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BİZ DÜNYAYIZ PROJESİ

Nilüfer Rotaract ve Osmangazi Rotaract 
Kulüpleri; yangın felaketinden etkilenen 
bölgelere yanmaz eldiven, pantolon, 
tişört, iş gözlüğü, mama, ilaç vb yardım 
gönderimi yaptılar. Gerçekleştirilen 
projede işbirliğine gidilen kuruluşlar 
Kıratlı Creative Group, The Kitchen 
Project, Blooming Brothers, Petrov 
Coffee, Climbolic...

Nilüfer Rotaract Kulübü

YEŞERTEN CHALLENGE

Art arda gerçekleşen orman yangınlarını 
üzülerek takip ediyoruz. Ancak 
üzülmek yeterli değil, “Ben nasıl değer 
katabilirim?” sorusuna cevap aramalıyız. 
Tema vakfının bugün başlattığı bağış 
kampanyasına, @bostanlirac kulübünün 
bağış davetini kabul ederek ve biz de 
her bir üyemiz adına fidan bağışı yaparak 
destek veriyor, @bostancirotaract ve 
@cankayarac kulüplerini imkanları 
doğrultusunda bağış yapmaya davet 
ediyoruz. Birlikte tekrardan yeşil bir 
Türkiye yaratmak mümkün. Sizler de 
challange’ımıza katılarak sesimizi daha 
büyük kitlelere ulaştırabilirsiniz.

Karşıyaka Rotaract Kulübü

YANGIN FELAKETİ 
YARDIM PROJESİ

Nilüfer Rotaract Kulübü, yangın 
felaketinden etkilenen bölgelerden biri 
olan Marmaris’e Nilüfer Rotary Kulübü 
aracılığı ile 30 koli sıvı sabun ve hijyen kiti 
gönderimi yaptı.

Nilüfer Rotaract Kulübü
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BİZİM EV İLE YOGA

Konak Rotaract Kulübü, 9 yıldır 
sürdürdüğü Bizim Ev Projesindeki 2. Nesil 
öğrencileriyle Yoga dersi yaptı. Kulüp 
üyesi Özlem Güder’in eğitmenliğinde 
8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Bizim Ev 
çocuklarıyla, kulüp üyelerinin de katıldığı 
çok keyifli bir ders gerçekleştirildi. Eğitim 
Öğretim dönemi başlamadan çocukları 
motive etmek amaçlı daha çok sayıda 
sosyal aktivite planlayan Konak Rotaract 
Kulübü, 10 Temmuz günü de çocuklarla 
Bizim Ev’de buluşarak kaynaşma etkinliği 
düzenlemişti.

Konak Rotaract Kulübü

17.NİLÜFERRALLİ ŞENLİĞİ

Nilüfer Rotaract Kulübü üyeleri ve 
Nilüfer Rotary Kulubü bu dönem 17.’sini 
düzenlediği NilüfeRalli Şenliği’nde 
Osmangazi Rotaract Kulübü ile 
işbirliğine gitti. Katılımcılar güne 
sabah kahvaltısı ile balaşayacak daha 
sonrasında yarışmacıları rotalarına 
uğurlayıp Osmangazi Rotarcat Kulübü 
ile birlikte 6. Sokak Oyunları Festivali’nde 
çocukluğundan kalma oyunları 
oynayacaklar.

Nilüfer Rotaract Kulübü

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM 
EĞİTİMİ

27.07.21 tarihinde Güzelbahçe Rotaract 
Kulübü, Rotaract Akademi işbirliğinde 
Sürdürülebilir Yaşam eğitimini 
gerçekleştirdi. Eğitmenleri Akar Tekstil 
Sürdürülebilirlik Müdürü Begüm 
Yağcı’ydı. Plastiksiz Temmuz ayına özel, 
atıksız yaşam hakkında bilgiler verilen bir 
eğitim gerçekleştirildi.

Güzelbahçe Rotaract Kulübü
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BİZİM MAHALLE 
KAHVALTI

Konak Rotaract Kulübü; 10 Temmuz 2021 
tarihinde, bu sene 9. senesinde olunan 
Bizim Ev projesinde 2. Nesil Bizim Evlilerle 
bir araya geldi. Buluşmada artık 8. sınıfta 
olan çocuklarla bir araya gelerek dönem 
boyu yapılacaklar konuşuldu. Çocukların 
istekleri dinlendi. Pandemi sebebiyle 1,5 
senedir yüz yüze görüşülemeyen Bizim 
Ev çocukları ve anneleri ile harika bir 
kahvaltı gerçekleştirildi.

Konak Rotaract Kulübü

YAŞAMI YENİDEN 

YEŞERTEN CHALLENGE

Konak Rotaract Kulübü, Tema Vakfı’nın 
başlattığı bağış kampanyasına İzmir 
Rotaract Kulübü’nün bağış davetini kabul 
ederek ve fidan bağışı yaparak destek 
verdi. Bunun yanında Smyrna Rotaract 
ve Efes Rotaract kulüplerini imkanları 
doğrultusunda bağış yapmaya davet etti.

Konak Rotaract Kulübü

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM 
EĞİTİMİ

27.07.21 tarihinde Güzelbahçe Rotaract 
Kulübü, Rotaract Akademi işbirliğinde 
Sürdürülebilir Yaşam eğitimini 
gerçekleştirdi. Eğitmenleri Akar Tekstil 
Sürdürülebilirlik Müdürü Begüm 
Yağcı’ydı. Plastiksiz Temmuz ayına özel, 
atıksız yaşam hakkında bilgiler verilen bir 
eğitim gerçekleştirildi.

Güzelbahçe 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 Rotaractor Dostlarım,

Uluslararası yepyeni bir haberle karşınızdayım. 
Rotaract Mediterranean’dan 2440.bölgemize 
#MEDHolidays Challenge daveti var! Öncelikle 
sizlere Rotaract Mediterranean hakkında bilgi 
vermek istiyorum. Rotaract Mediterranean(MED) 
3 kıta 18 ülke 31 bölge 963 kulüp 14107 Rotaractor 
Rotaractörün bulunduğu Akdeniz ülkelerinin bir 
araya geldiği bizim de içinde yer aldığımız Rotaract 
Mediterranean MDIO organizasyonudur. Tüm 
kulüpler arasında uluslararası ilişkiler geliştirmek 
ve kültürel alışverişi teşvik etmeyi, uluslararası 
Rotaractörleri hizmetlerinde birleştirme ve 
desteklemeyi, herkes için sürdürülebilir bir gelecek 
elde etmek için ortak projeler gerçekleştirmeyi 
hedefler.

D Ü N YA DA
R OTA R AC T



Hizmetlerimizle Hayatları Değiştirelim 51

MED bu yıl yeni bir challenge serisine başlıyor. Akdeniz ve kıyısında bulunan ülkelerin tatil yerlerinin doğal 
güzelliklerini Dünya’ya tanıtmayı hedefliyor. Bu challenge’a katılmak için yapmamız gerekenler;

1. Ülkemizin güzelliklerini ve özellikle görülmesi gereken tatil yerlerini anlatan bir fotoğraf çekmek 

2. Facebook veya Instagram kanalları aracılığıyla #MEDHolidays hashtagi, konumu ve Rotaract 

Mediterranean sayfasını etiketlemek

3. Rotaract Mediterranean resmi sayfasından gönderilerinizin yeniden paylaşımının yapılması

Binbir güzelliği içinde barındıran ülkemizin tanıtımı için bu meydan okumaya hep birlikte katılmak, instagram 
hesaplarınızdan yapacağınız paylaşımlarla ülkemizi dünyaya tanıtmak ve uluslararası yeni dostluklar kurmak 
dileğiyle..





DÜNYA EMZİRME 
HAFTASI

ALUMNI ROTARACT İLE 
DÜNYA ARKADAŞLIK 
GÜNÜ

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası 
kapsamında Güzelyalı Rotaract Kulübü, 
MCKVIE Rotaract Kulübü ile anne sütü 
ile beslenmenin önemini vurgulayan bir 
gönderi hazırladı. Gönderide, anne sütü 
ile beslenmenin anne ve bebek sağlığına 
olan yararları hem İngilizce hem de Türkçe 
olarak açıklandı. Güzelyalı Rotaract 
Kulübünce hazırlanan gönderiler, her iki 
kulübün hesabında paylaşıldı.

25 Temmuz 2021 tarihinde Alumni 
Rotaract kulübü ile Friendship Day 
kapsamında Güzelyalı Rotaract 
Kulübünce çekilen fotoğraflar iletildi ve 
etkinliğe katılan diğer kulüpler ile birlikte 
hazırlanan görseller kulüp hesaplarında 
paylaşılarak Dünya Arkadaşlık Günü 
kutlandı.

Güzelyalı Rotaract Kulübü Güzelyalı Rotaract Kulübü

SEA DAY

Güzelyalı Rotaract Kulübü; 22 Temmuz 
2021 tarihinde Rotaract Mediterranea‘ın 
Sea Day kutlamaları adına başlattığı 
etkinliğe denizler ve kıyıları temizleyerek 
dahil oldu.

Güzelyalı Rotaract Kulübü
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DÜNYA ARKADAŞLIK 
GÜNÜ PIONEER 
ETKİNLİĞİ

1 Ağustos 2021 tarihinde Güzelyalı 
Rotaract Kulübü, Calcutta Rotaract 
Kulübü’nün Pioneer adlı adlı etkinliğine 
katıldı. Bu etkinlikte hem letterhead 
Exchange yapıldı hem de International 
Friendship Day beraberce kutladı. 
Katılımcıların birbirleri ile tanışma fırsatı 
yakaladığı bu etkinlikte yeni dostluklar 
kurulurak ilişkiler güçlendirildi.

Güzelyalı Rotaract Kulübü

CULTUREL EXCHANGE

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü; 30 
Temmuz’da Hindistan’ın Saraswati 
Rotaract Kulübü ile birlikte Dünya 
Arkadaşlık Günü kapsamında Cultural 
Exchange adıyla ilk etkinliğini düzenledi. 
Kulüpler, etkinlikte; her iki dilde günlük 
kullanılan kelimeleri öğrendi ve kültür 
paylaşımında bulundu.

İzmir Ekonomi Rotaract Kulübü

ROTAMEET

Konak Rotaract Kulübü, 31 Temmuz 
Cumartesi günü, 6 kulüp ile bir araya 
gelerek bir kültür alışverişi gerçekleştirdi. 
Bangladeş, Nepal, Sri Lanka ve 
Hindistan’dan kulüplerin katıldığı 
Rotameet etkinliğinde tüm kulüpler; 
ülkelerini tanıtan sunumlar yaptı. 
Ülkeler bu sunumlarda yemek, müzik ve 
kıyafetlerini tanıttı. Güzel dostluklara 
temel atılan bu etkinlikle 6 kulüp, kardeş 
iyi niyet mektuplarını birbirlerine iletti ve 
kardeş kulüp anlaşması için söz verdiler.

Konak Rotaract Kulübü
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WORLD YOUTH SKILLS 
DAY

ROTAMEET

Bornova Rotaract Kulübü, Rotaract 
Club of Islamabad’ın düzenlediği World 
Youth Skills Day’e co-host kulüp olarak 
katılım göstererek Terrence Hugo Tan’i 
konuşmacı konuk olarak ağırladı.

Konak Rotaract Kulübü, 31 Temmuz 
Cumartesi günü, 6 kulüp ile bir araya 
gelerek bir kültür alışverişi gerçekleştirdi. 
Bangladeş, Nepal, Sri Lanka ve 
Hindistan’dan kulüplerin katıldığı 
Rotameet etkinliğinde tüm kulüpler; 
ülkelerini tanıtan sunumlar yaptı. 
Ülkeler bu sunumlarda yemek, müzik ve 
kıyafetlerini tanıttı. Güzel dostluklara 
temel atılan bu etkinlikle 6 kulüp, kardeş 
iyi niyet mektuplarını birbirlerine iletti ve 
kardeş kulüp anlaşması için söz verdiler.

Bornova Rotaract Kulübü Konak Rotaract Kulübü

ROTARACT CLUB OF 
MUSTANG İLE ORTAK 
TOPLANTI

8 Ağustos tarihinde Bornova Rotaract 
Kulübü, Rotaract Club of Mustang 
ile ortak bir toplantı gerçekleştirerek 
imzalamak üzere olduğu Twin Club 
anlaşması ve yapılabilecek ortak projeler 
hakkında konuştu.

Bornova Rotaract Kulübü
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ROTAMEET

Konak Rotaract, 31 Temmuz Cumartesi günü Hindistan’dan Coimbatore Majestic, Unified 
Spirits, Srilanka’dan University of Peradeniya, Bangladeş’ten Ramna ve Nepal’den Itihari 
Rotaract ile birlikte kültürel kaynaşma toplantısı olan Rotameet’i düzenledi. Projenin 
amacı 5 farklı kültüre sahip 6 kulübün ülkelerini, yemeklerini, özel günlerini, yaşam 
tarzlarını ve dahasını paylaşmaktı. Öyle ki katılımcılar hazırladıkları sunumlarda oldukça 
enteresan detaylarla herkesi büyülediler. Srilanka’nın harika doğasına, Nepal’in eşi 
benzeri bulunmayan yaşam tarzına, Bangladeş’in yemeklerine ve pek tabi her zaman 
rengarenk olan Hindistan’ın 2 farklı coğrafyasına tanıklık etmek muhteşemdi. Asya’nın en 
batısında yer alan Türkiye tüm katılımcıları heyecanlandırmayı başardı. Öyle ki program 
sonunda çok sayıda katılımcı ülkeye gelmek için planlar yaptığını belirtmeden geçemedi. 
Konak Rotaract’tan ülkemizi tanıtan 2016-2018 dönemlerinde kulübün başkanlığını 
yapmış Mustafa Cem Özkaya, ülkemizi önce coğrafi açıdan, ardından mutfağımızdan 
ve yaşam tarzımızdan bahsetti. Türkiye’nin bu kadar farklı kültüre ev sahipliği yapmasını 
hemen hemen her katılımcı şaşkınlıkla karşıladı. Dönem boyu sürecek harika dostlukların 
başlangıcı olan Rotameet’in ardından kulüpler birbiriyle iyi niyet mektupları paylaştı ve 
kardeş kulüp anlaşmaları imzalanmak üzere harekete geçildi.

Konak Rotaract Kulübü
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İZMİR 
EKONOMİ RAC
İzmir Ekonomi Rac & Bornova Rac 
Ortak Happy Hour

YILDIRIM 
BEYAZID  RAC
Kulüp Happy Hour
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ÇEKİRGE RAC
İtalyan Gecesi Konsemptli 
Ocakbaşı

ÇEKİRGE RAC
Tiyatro
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EGE RAC
7. Grup Ortak Happy Hour

GÜZELYALI RAC
Konak Rac ile Happy Hour
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GÜZELYALI RAC
Happy Hour

İZMİR 
EKONOMİ RAC
İzmir Ekonomi Rac & Güzelbahçe Rac 
Ortak Happy Hour
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EFES RAC
Happy Hour

EFES RAC
Happy Hour
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BORNOVA RAC
Bornova & İzmir Ekonomi Rac 
Ortak Happy Hour

BORNOVA RAC
Bornova & Çiğli Rotaract 
Ortak Happy Hour
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BORNOVA RAC
Makarna Tadımı

ÇİĞLİ RAC
Bornova & Çiğli Rotaract 
Ortak Happy Hour
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KARŞIYAKA RAC
Happy Hour

KARŞIYAKA RAC
Happy Hour
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NİLÜFER RAC
Happy Hour -Sinema

NİLÜFER RAC
Happy Hour - Pan Flüt
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NİLÜFER RAC
Happy Hour -Tiyatro

KONAK RAC
Konak Rotaract  & Güzelyalı Rotaract 
Kulubü Ortak Happy Hour
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KONAK
Bayramlaşma Online Happy Hour

GÜZELBAHÇE RAC
Çalıkuşu Rotaract ile Kahvaltı Temalı 
Happy Hour
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İZMİR
EKONOMİ RAC 
Happy Hour

GÜZELBAHÇE RAC
Konak  Rotaract ile PawHour için Happy 
Hour
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14.08.2021 de Karşıyaka Rotaract Kulübü & Rotaract Akademi 
ve RotaGurme Hobi grubu ile ‘Kokteyl Workshop’ etkinliği 
gerçekleştirildi.
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M u s ta f a  Ka r a ta ş
B o r n o v a  R o ta r a c t  Ku l ü b ü

İzmir’de yapılacak etkinlik / yeme-içme aktiviteleri 
için sizlere rehber olmayı amaçlayan “ ne “ serimizin 
ilk yazısını beğenilerinize sunuyoruz !
Amacımız , İzmir’de “ne yiyeylim” “ne içelim”  “ne 
görelim” “ne yapalım” sorularına cevap verip, sizlere 
güzel bir rehber oluşturmak !
Umarız hem tavsiyelerimizi hem rehberimizi beğenir, 
hem de sıkılmadan okursunuz ! 

İçerik serimizin ilk kısmı olan ” NE YİYELİM ? “ , 
sizlere güzel İzmirimiz’de , en güzel yemeklerin ve 
restoranların tavsiyelerini bulabileceğiniz bir rehber 
olmayı umuyor.

N e 
Y i y e l i m ?
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 Dağmaran Kahvaltı Evi  / Yakaköy 

Bornovadan manisa  istikametine giderken , 
çiçekliköy sapağından sonra yaklaşık 6. Kmde Yaka 
Köy’ün sonunda Dağmaran kahvaltı evi serpme 
kahvaltılar için ideal bir yer. 
Serpme kahvaltısının yanında , tulum peynirli , 
kavurmalı veya sucuklu köy yumurtalarını kesinlikle 
tavsiye ediyoruz ! Özellikle Çiçekli Köyde ki 
diğer restoranların aksine , kahvaltının sınırsız 
olması cezbedici bir durum. Tüm serpme kahvaltı 
malzemeleri , az az getirilip, bittikçe yenilenecek 
şekilde servis edilyor.

Diğer kahvaltı merkezleri gibi sıkış-tıkış bir durum 
yok. Bahçe içinde geniş ve ferah oturabilirsiniz. 
Tüm bu övgülere rağmen , fiyatları diğer kahvaltı 
restoranlarına nazaran bir tık fazla. Kişi başı 60-80□ 
civarında hesap ödemeyi göze almalısınız.

Köfteci Mehmet Irmak / Konak 

Güzel bir kahvaltı ardından , öğle yemeğine daha 
“ geleneksel “ ve samimi bir hava için , Kemeraltı’nı 
tavsiye ediyoruz. Kemeraltı’nda KÖFTECİ MEHMET 
IRMAK cazip fiyatı ve lezzetli köfteleriyle , köfte 
konusunda İzmir’de rakipsiz. Kemeraltı Kızlar Ağası 
Hanı’na gelmeden 300-400 metre ilerde rahatlıkla 
bulabilirsiniz. (bulamayanlar için ; kızlar ağası hanı 
girişinin yanında bulunan , sürekli fal bakmaya çalışan 
küçük kafeleri geçip sola döndüğünüzde karşınıza 
çıkacaktır.) 
Köfte-piyaz- ayran üçlemesinin en keyifli olacağı 
yer konusunda fikrimiz sabit ! özellikle tıka basa 
doymanın yaklaşık ( kişi başı) 30□ bandında olması 
burayı daha da dikkat çekici kılıyor.

Eksi yanları ise , Kemeraltı’nın kalabalığı ve mekanın 
dar / sıkışık olması. Bu noktada , gezintiye çıktığınız 
bir gün veya istikametinizin Konak – Alsancak yönü 
olduğu gün uğramanız gerektiğini tavsiye ediyoruz. 
Özellikle temmuz-ağustos sıcağında pek girilecek 
gibi değil. Fakat üst katında klimalı bir bölümü 
olduğunu da ekleyelim.

Naçizane tavsiyemiz , keyifli bir bahar günü gitmeniz 
yönünde. 
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Reyhan Pastanesi / Bostanlı 

Keyifli iki öğünün ardından , kahve – tatlı ikilisi için , 
İzmir’in değişmez adresi olan Reyhan Pastanesini 
listemize eklemesek olmazdı. Hem sunumu , hem 
lezzeti hem de konumu itibariyle, rotanıza mutlaka 
eklemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Makul fiyatları 
ve yüksek lezzetli tatlıları olan Reyhan Pastanesi , 
bostanlı sahilinin paralelinde , trafiğe kapalı alanda 
bulunuyor. 

Sahile yakınlığı ,tatlı sonrası ufak bir gezinti için de , 
onu uğrak bir mekan haline getiriyor.
 
Özellikle sütlü tatlılarını tavsiye ediyoruz.

Adaaltı Restoran  / Urla 

Başlıkta her ne kadar urla demiş olsak da , aslında 
Güzelbahçe çıkışında kalan bu tatlı mekan , kumsal 
üzerinde denize 0 balık yemenize olanak sağlayan 
çok keyifli bir yer.
Mezeleri standart kalitede ( aşırı bir şey beklemeyin 
) alkol fiyatları meyhane fiyatlarının bir tık üstünde , 
fakat mekan gerçekten çok keyifli. Özellikle şimdi ki 
gibi sıcak yaz akşamlarında rahat olacağını umuyoruz. 
Keza bahar aylarında biraz rüzgarlı olabiliyor.
Güzelbahçe içindeki balık halinden istediğiniz 
balıkları taze alıp , buraya pişirme ücreti ödeyerek 
balıklarınızı kendiniz götürmenizi tavsiye ediyoruz. 
Güzelbahçe’de ki çoğu restoranda olduğu gibi, 
burası da balık pişiriciliği yapmaktadır. Özellikle 
karides – kalamar – levrek üçlüsünü temizletip, sırayla 
pişirmelerini tavsiye ederseniz, keyifli bir akşam 
geçireceğinizin garantisini veriyoruz! 
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Aynalı Büfe / Bornova 

Ben restoranlardan sıkıldım, gece 2de damarlarımı 
tıkayacak şeyler yemek istiyorum diyorsanız, buna 
değecek en güzel yer Bornova Aynalı Büfe. 
Küçükparkın Yahudi mezarlığı tarafında ki girişinin 
400mt ilerisinde kalan aynalı büfe, eritmeli karışık 
konusunda İzmir’de 1 numara. Doyurucu ve lezzetli. 
Gece gece günah işlemek için harika bir menü ve 
mekan. 

Evet, sizler için 1 günlük birkaç tatlı öğün 
yiyebileceğiniz alternatif mekanlar listeledik. Umarız 
deneyebilirsiniz. Devam eden günlerde, serimize 
devam edip yeni aktiviteleri sizlerle paylaşıyor 
olacağız ! 

Şimdiden Afiyet Olsun !





İZMİR

23.06.2021  - 31.12.2021  
Basmane Tren İstasyonu Karşısı Çorakkapı 

Cami Yanı

20.08.2021 - 10.09.2021 / 19:00-21:00 
Mogambo

29.07.2021 - 02.09.2021
Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik 

Yerleşkesi
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03 Eylül 2021
Necati ve Saykolar - Alsancak Vapur 

iskelesi
 

04 Eylül 2021
Burcu Dinçer & Arabesk Kafa - Bayraklı 

Turgut Özal Rekreasyon Alanı 

10 Eylül 2021
Orion Orkestrası - Konak Çim Alanı 

 
11 Eylül 2021

Pati Tone - Bostanlı Seyir Terası
 

17 Eylül 2021
Zeynep Türköz - Alsancak Vapur 

İskelesi

18 Eylül 2021
Ayanbeyan - Karantina Meydanı

 
24 Eylül 2021

Nilay Selçuk - Bayraklı Turgut Özal 
Rekreasyon Alanı

 
25 Eylül 2021

Tepecik Senfoni Orkestrası - Alsancak 
Vapur İskelesi 
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FAN PAGE: facebook.com/Rotaract2440
GRUP:  facebook.com / groups / rotaract2440

facebook.com / rotaracakademi

@ 2440.bolgehobigruplari

Rotaract2440


