
2018-19 Dönemi Bölge Görevlileri

1



2

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

Editör’den...      3

Bölge Takımları     5

Kulüplerden Haberler    11

İçerik - Obezite ve Diyabet   25

İçerik - Neil Armstrong    33

Kültür Sanat Bülteni    39



3

Editör’den...

Değerli Rotaract Ailem,

Ağustos Ayı sayımız ile karşınızdayız.... Bü-
yük bir heyecanla devam ettiğimiz dönemi-
mizde, heyecanımıza heyecan katan Bölge 
Takımlarımız da bizlerle beraber yola devam 
etmeye hazırlar! Kendilerini bu sayımızda ta-
nıyabilirsiniz...

30 Ağustos Zaferi, aziz milletimizin gücünün 
ortaya koyulması bakımından da büyük an-
lam ifade etmektedir. 26 Ağustos’ta başlayıp, 
30 Ağustos’ta Türk ordusunun zaferiyle so-
nuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhare-
besi’nin 96. Yılını da bu ay kutluyoruz....

Farklı içeriklerimizi de bu sayımızda bulabi-
lirsiniz. Tüm katkı koyan rotaractör dostları-
mıza teşekkür ederim.

Keyifle okumanızı dilerim...

Rotaractör sevgi ve saygılarımla;

Rtc. Cemre Maytalman
UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği
Rotavizyon Koordinatörü
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16

2018-19 Dönemi Bölge Görevlileri

Törenleri
Törenleri

DEVİR TESLİM
DEVİR TESLİM



Devir Teslim Törenleri

17

Törenleri
Törenleri

DEVİR TESLİM
DEVİR TESLİM



18

Devir Teslim Törenleri



Devir Teslim Törenleri

19



20

Devir Teslim Törenleri



Devir Teslim Törenleri

21



22

Devir Teslim Törenleri



Devir Teslim Törenleri

23





25

İçerik - Obezite ve Diyabet



26

İçerik - Obezite ve Diyabet



İçerik - Obezite ve Diyabet

27



28

İçerik - Obezite ve Diyabet



29

İçerik - Obezite ve Diyabet



30
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Değerli Rotaractör Dostlarım,
2018-2019 döneminin Ağustos ayı Kültür ve Sanat Bülteni ile 
karşınızdayız.
Keyifli okumalar dilerim.

Rtc. Hazal SOYSAL
UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği
Kültür Sanat ve Hobi Grupları Koordinatörü

İletişim: 0533 652 99 66 – hazalsoysal@hotmail.com
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Kültür Sanat Bülteni

BU AY VİZYONA GİRECEKLER..

 

Ünlü çocuk kitapları yazarı A.A. Milne'nin hayat hikayesinin anlatıldığı filmde, 
yazarın oğlu Christopher Robin ile ilişki de konu ediliyor. Döneminin sorunlarını 
anlatan ve 1 Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’ye umut dağıtan kitaplar yazan 
Milne, uluslararası başarı elde etmiştir. Artık tüm düyanın gözü onun ve ailesinin 
üzerindedir. Bu yeni yaşantısı ailesine birçok bedel ödetmek zorunda kalır.
Simon Curtis'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde

Will Tilston yer alıyor.
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Kültür Sanat Bülteni

 

Yakın bir gelecekte, 2041'de geçen hikayede, Alex Garel tanınmış bir robot 
programcısıdır. Mezun olduğu üniversitede yeniden yeni bir proje üzerinde 
çalışmak için doğup, büyüdüğü kente döner. Arkadaşı Julia'nın teklif ettiği proje 

Bu arada Alex yıllardır görmediği erkek 
kardeşi David, onun karısı ama kendi eski sevgilisi Lana ve kızları Eva ile biraraya 
gelir. Alex çocuk robot tasarımı için ilhamı 10 yaşındaki yeğeni Eva'da bulur ve 
beraber geçirdikleri süre boyunca küçük kızın bütün davranışlarını izler, kayıt 
altına alı Fakat bu sürede küçük kızın verdiği tepkiler Alex'te proje için 
şüphelere yol açar, diğer yandan Lana'ya karşı eski duyguları da canlanmaya 
başlar. Acaba Eva annesi ve kendisi hakkında çok önemli bir sırrı mı saklıyordur?
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Dehşet

Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun 
çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar 
gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'
derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne 
rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı 
tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; 
tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 
metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi 
hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının 
karşısına çıkmalıdır.

Kültür Sanat Bülteni
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travmatize olmuş bir banka müdürüdür. Çalıştığı banka soyguna uğramış ve bu 
soygun bir iş arkadaşıın öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. Yaşadığı olayın travmasını 

kişiyi bulup adalet önüne çıkartmayı 
kendine görev edinir. Bu amaç uğruna eski bir polis olan komşusu
birleştirirler. Ancak bu soyguncu sandıklarından çok daha akıllıdır.
soyguncu, iki adamın peşine düştüğünü fark edince karşı atağa geçer.
Jacob'ın eşini ve küçük kızını kaçırmak olur. Durum Jacob ve James'in Jacob'ın ailesini 
kurtarmak ve suçluyu adalete teslim etmek için zamana karşı yarıştıkları bir mücadele 
halini alır. İkili intikam peşinde kana bulanmış bir yoldan ilerlerken, Jacob'ın ailesini 
zamanında kurtarabilecek midir?...

Kültür Sanat Bülteni
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Polonya’da yaşayan Jacek, dünyanın en büyük İsa heykelinin inşaatında çalışmaktadır. 
Yaşadığı korkunç kaza sonucu Jacek'İn yüzü paramparça olur. Hemen ameliyata alınan 
Jacek'e Polonya’nın ilk yüz nakli uygulanır. Geçirdiği operasyondan sonra yeni yüzüne 
kavuşan Jacek yaşantısına geri döndüğünde bir şeylerin ters gittiğini hissetmeye başlar. 

iğe bürünmüştür.

Kültür Sanat Bülteni
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KİTAP KURDU

Matthias Göritz’in Robert Ödülü’nü kazanan yeni romanı “Hayalperestler ve 
Günahkârlar” Türkçede. Alman edebiyatının başarılı ve tanınmış yazarlarının başında 
gelen Matthias Göritz’in ödüllü yeni romanı, sürükleyici ve şaşırtıcı bir sinema romanı 
olarak bir film için perde arkasında yaşananları heyecanla önümüze seriyor. Bu 
sürükleyici ve canlı diyalog romanında Matthias Göritz alışılmadık bir baba oğul 
hikâyesi etrafında sinema endüstrisinde sanatın, izleyici kitlelerinin ve gerçeğin yerini 
heyecanlı bir üslupla sorguluyor.

Kültür Sanat Bülteni
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Başka Karşılaşmalar / Adalet Ağaoğlu

Adalet Ağaoğlu’ndan deneme, değini ve söyleşiler bir arada. Dizinin ilk kitabı 
Karşılaşmalar’da olduğu gibi, yazar yine okurunu karşılıyor bu kitapta. Ancak bu kez 
başka kentlerde “karşılaşıyor”, müzeleri ve sergileri geziyor, radyo ve tiyatro 
kulislerinden geçiyor, sinemaya uğruyor, çeşitli objelere dokunuyor. Everest 
Yayınları’ndan çıkan Başka Karşılaşmalar’da Ağaoğlu, başka karşı duruşlar sergiliyor.

Kültür Sanat Bülteni
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Canım Kardeşim: Evden 677 Kilometre Uzakta / Mark Lowery

İyiliğin ve kaybın fevkalade öyküsü: On üç yaşındaki Martin ve kardeşi Charlie, çok özel 
bir yolculuğa çıkmışlardı. Preston’dan 677 kilometre uzaktaki St. Bernards’a. Tren, 
otobüs, taksi… Ne şekilde olursa olsun oraya gitmeyi kafaya koymuşlardı; gidecek ve St. 
Bernards’taki limanı düzenli olarak ziyaret eden yunusu göreceklerdi. Peki, bu 
yolculuğun tek sebebi o yunusu görmek miydi
yolculuktu bu. Martin kardeşine hayrandı fakat Charlie sıradan bir çocuk değildi. 
Milyonda bir rastlanacak türden birisiydi. Çok erken doğmuştu ve hayatta kalmasını 
kimse beklememişti. Esprili, karşı konulamaz ve fazlasıyla sıradışı bir çocuktu. Bu 
nedenle Martin her an tetikteydi, özellikle de bu çılgın yolculuk boyunca. İyi bir ağabey 
olabilmek için elinden geleni yapıyordu ancak bu her zaman kolay değildi, özellikle de 
St. Bernards’ta onları bekleyen şeyin önemi düşünülünce…

Bir Astronotun Sonsuz Yolculuğu / Jaroslav Kalfar

Kültür Sanat Bülteni



48

Arthur C. Clarke Ödülü Adayı ve Kirkus “Yılın En İyi 10 İlk Romanı”ndan biri seçilen 
kitap, Library Journal’da, “Arthur C. Clarke’ın 2001’i ile bir Milan Kundera romanının 
birleşimi gibi olan, Philip K. Dick’inkilere benzer bir evrende geçen ve 
Kafka’nın Dönüşüm’üne selam vermekten geri durmayan, tuhaf biçimde ikna edici ve 
inanılmaz çekici bir roman” olarak tarif edildi.

MUĞLA
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Kültür Sanat Bülteni
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Arthur C. Clarke Ödülü Adayı ve Kirkus “Yılın En İyi 10 İlk Romanı”ndan biri seçilen 
kitap, Library Journal’da, “Arthur C. Clarke’ın 2001’i ile bir Milan Kundera romanının 
birleşimi gibi olan, Philip K. Dick’inkilere benzer bir evrende geçen ve 
Kafka’nın Dönüşüm’üne selam vermekten geri durmayan, tuhaf biçimde ikna edici ve 
inanılmaz çekici bir roman” olarak tarif edildi.

MUĞLA

Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırdığımız bu topraklarda zamanında birçok devlet 
kurulmuş ve birçoğu yok olmuş. Verimli toprakları ve stratejik konumu dolayısıyla Ege 

gelmiş ve yakın geçmişte dahi hala savaşlara tanıklık etmiş. Bu yazıda sizlere Ege 
Bölgesinde yer alan Muğla'dan 
bahsedeceğiz. 

amanlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve önemini hiçbir zaman 
kaybetmemiş olan Muğla'nın ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgiye ulaşılamamış. 
Burada kurulan devletler kadar kadim bir tarihe sahip olduğu söylenebilir. Bunun 
dışında bazı kaynaklar Muğla tarihinin 3000 yıl önceye kadar dayandırmaktadır.

Kültür Sanat Bülteni
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Kaynaklar maalesef kendi aralarında çelişkiye düşüyor ve kenti ilk çağlarda bölgeye 
gelen, buraya yerleşmiş olan Karyalıların kurduğuna dayandırıyor fakat bazı kaynaklar 

kimiyetin Hititlere ait olduğunu ve kenti onların kurmuş olabileceği 
tezini savunmakta. Kesin olan bir şey varsa o da Muğla topraklarının içinde bulunduğu 
bölgenin Türk egemenliğine girene kadar Karya adıyla anılıyor oluşu. Karyalıların 

ölgeye yerleşen en eski medeniyetler olduğu da göz önüne alınırsa 
Muğla'da ilk yerleşimin Karyalılara kadar geriye gittiği söylenebilir.

Karya bölgede yaklaşık 1500 yıl (MÖ 545, Pers egemenliği) bağımsızlığını korumayı 
başarmış. Başlarda Mylasa yani Milas'ı başkentleri olarak kullanan bu devlet daha sonra 
Halikarnas'ı (Bodrum) merkez olarak kullanmaya başlamış. Helenistik koloniler 
kurulana kadar Karyalılar denizcilikle uğraşmış olup koloniler karşısında başarılı 
olamamış ve Karya Kültürü iç bölgelere çekilmeye başlamış. Buna rağmen hala önemli 
kentleri bünyesinde barındırmış olan bu devlet ayakta kalmayı başarmış.

MÖ 6 yüzyıla gelindiğinde bölgede Lidya hakimiyeti hüküm sürmeye başlamış, birçok 
Dor ve Karya kenti Lidyalıların eline geçmiş. Fakat bu hakimiyet çok sürmemiş ve 
Lidyalıların Perslere yenilmesi sonucu bölge Pers egemenliğine geçmiş. Bu dönem 
içerisinde dahi Karya halkının Perslere karşı direndiklerini bir süre üyesi olmuş 
oldukları Atina merkezli Attik Delos birliğinden anlayabiliriz.

Bölge sırasıyla; MÖ 334 yılında (Bodrum ve civarı) Makedonya Kralı Büyük İskender’ in, 
MÖ 189’da Bergama Krallığının, MÖ 133’te Roma İmparatorluğu’nun, 395’te Roma 
İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla da Doğu Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine 
girmiş.

Kültür Sanat Bülteni
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Bölgede Türk egemenliği Selçuklu Devleti uç beylerinden olan Menteşe Bey'in bölgeye 
yerleştirilmesi ile başlamış. Türkler doğudan gelen Moğol baskısından kaçarak Küçük 
Asyada gelebilecekleri en uç noktalara kadar ulaşmış ve Anadolu Sel

olanak sağlamış. Menteşe Bey idaresindeki Türkmenler Karya bölgesi ve Muğla 
çevresinde akınlar gerçekleştirmiş, bölge üzerindeki hakimiyetlerini güçlendirmiş. O 
topraklarda yaşayan Doğu Roma vatandaşları ya göç etmek zorunda kalmış ya da İslam'ı 
kabul ederek Türkleşme yoluna gitmiş.

Menteşe Beyliği, diğer Türkmen beylikleri içinde hızlı bir şekilde gelişen Osmanlı Beyliği 
karşısında fazla dayanamazdı. Bütün Türk beyliklerini tek çatı altında toplama politikası 
güden ve giderek cihan imparatorluğuna yönelen Osmanlı Devleti, Yıldırım Ba
zamanında (1391) Menteşe Beyliği’ni Osmanlı topraklarına kattı. Bölgedeki bu ilk 
Osmanlı hakimiyeti geçici olmuş; Menteşe, 1402'de Çubuk Zaferi’nden sonra Timur’un 

Kültür Sanat Bülteni
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hakimiyetine girmiş ve 22 yıl daha bağımsız kalmış; 1424 yılında Fatih Sultan Mehmet’i
babası II. Murat tarafından kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1522 yılının Ekim ayında Rodos’u Osmanlı topraklarına katan Kanuni, dönüş yolunda (8 
Kasım 1522) Menteşe’ye geldi, 1 gün mola verip otağ kurdu. O güne kadar alınamayan 

esi’nin fethini Palas Mustafa Paşa’ya emretti. Tamamlanan bu fetih ile 
beraber ilimizin yaklaşık olarak bugünkü sınırları çizildi.

Kentin siyasi önemi Osmanlı devrinde daha da artmıştır çünkü Menteşe Beyliği devrinde 
, Osmanlı devleti bu yeni sancağın yönetim 

merkezi olarak Muğla'yı seçmiştir.

Kurtuluş Savaşı:

I.Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı imparatorluğunun toprakları İtilaf Devletleri 
tarafından paylaşılmış ve Muğla 11 Mayıs 1919 tarihinde İtalya tarafından işgal 
edilmiştir. İtalya’nın Menteşe’deki işgalinde, Yunanistan’ın silahlı mezalimi görülmez. 
İtalya, Menteşe’ye ılımlı, barışçıl politika güderek çıkarma yapmıştır.

Anadolu’nun işgali sırasında Muğla'da Kocahan Mitingi düzenlenmiş ve tüm Anadolu 
şehirleri gibi Muğla’nın da bu işgallere direneceği ilan edilmiştir. Bunun üzerine kentte 

i Vatan Cemiyeti, Muğla Serdengeçtiler Müfrezesi, Muğla Kuvayı Milliyecileri 
gibi direniş komiteleri kurulmuştur. 1920’de Ankara’da açılan 1. Dönem meclisine 6 

letvekili gönderen kent, İtalyanların kentte fazla etkin olmamasından yararlanarak 
Menderes boyunca başlayan Yunan işgaline karşı kurulan direniş faaliyetlerine 
katılmıştır. Ege’de 57. Tümenden kalanlarla birleşen gönüllüler, Aydın çarpışmalarında 
düşmana ağır kayıplar verdirmişlerdir. Ege illeri arasında Muğla işgal sırasında en fazla 
şehit veren il olmuştur. Anadolu'daki durumun kötüye gittiğini anlayan İtalya, 2. İnönü 
Zaferi kazanıldıktan sonra ülkesindeki iç siyasal dalgalanmalarını öne sürerek 5 

z 1921’de Muğla'dan ayrılmıştır.

Kültür Sanat Bülteni
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Günümüz Muğlası:

Muğla günümüzde diğer illere göre biraz daha arka planda kalmış olmasında ötürü saklı 
bir cennet olarak anılmaktadır. Günümüzde daha çok ılıman iklimi ve turizm açısından 
elverişli bölgeleriyle ön planda olsa bile üst tarafta okumuş olduğunuz kısımda tarihinin 
de ne kadar derin olduğunu görmüş bulunuyorsunuz. Muğla Türkiye'nin 24. büyük 
kentidir ve Büyükşehir statüsünde yer almaktadır.

Tarihi dolgunluğu olan bu kentte herkesin zevkine göre yapabileceği bir şeyler mevcut. 
Dilerseniz hala yıllara meydan okuyan tarihine, dilerseniz denizinden ve güneşinden 
faydalanabilirsiniz. Bugün gözde olan birkaç tatil beldesi Muğla sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Ege bölgesinde bulunmasına rağmen Akdeniz ikliminin hakim olduğu bu 

Kültür Sanat Bülteni
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yörede yazı iliklerinizde hissedeceksiniz. Muğla turistik bölgeleri ve tatil beldeleriyle 
olduğu kadar köyleriyle de meşhur bir şehirdir. Geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde 
Köyceğiz ve civar köylerine ilgi artmış ve artan bu ilgi köyde
bir geçim kaynağı oluşturmuştur.

Rotamızı Muğla olarak belirleyeceksek yapmamız gereken en önemli şey nasıl bir tatil 
arayışı içerisinde olduğumuza karar vermek olacaktır. Önünüzde geniş bir skala 
olacaktır ve her bütçeye uygun bir tatil fırsatı bulmak mümkün.

Eşsiz doğal güzellikler ve manzarasından faydalanmak isteyenlere tavsiyem Akçay ya da 
Datça taraflarını tercih etmeleri yönünde olacaktır. Bu bölgeler hala daha kısmen bakir 
kalmış ve size doğa ile iç içe tatil yapma fırsatı sunacaktır. Bunların yanında Ma
size hem bir yandan doğayı hem eğlenceyi aynı çatı altında sunmaktadır. Uzun 
zamandan beri yabancı turist akınına uğrayan Marmaris’te gündüz doğa sporlarıyla 

Kültür Sanat Bülteni
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ilgilendikten sonra günü barlar ve gece kulüplerinde yeni insanlarla tanışarak 

Bu saydığım yerlerin arasında bir yer var ki hepsini bir kenara bırakın burayı ayrı 
değerlendirin. Her ne kadar son zamanlarda fazlaca büyümüş ve kalabalıklaşmış olsa 

aalesef ki su sporları haricinde yapılabilecek bir doğa sporu alternatifiniz burada 
mevcut değil. Fakat Bodrum bu eksikliği kapatmayı çok güzel başarmış. Gümüşlük 
tarafına gidip bir kadeh rakı eşliğinde güneşi batırmayı bir deneyin. Aradığınız her şeyi 

risinde barındıran bir otel tatili ise yine doğru yerdesiniz demektir. Çünkü dünyaca 
ünlü otel zincirleri de Bodrum'u tercih etmekte geç kalmamışlar. Diyelim ki Bodrum'a 
gittiniz ve kalabalıktan ya da sadece aynı mekanda bulunuyor oluşunuzdan sıkıldınız. O

da birkaç günlüğüne farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Geçmişte ve günümüzde Muğla hep önemli, istenen bir bölge olmuş ve gelecekte de bu 
am edeceğe benziyor. Peki siz hala bu şehri ya da bu 

şehrin gezmediğiniz güzelliklerini görmek için neyi bekliyorsunuz?

Kültür Sanat Bülteni
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