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“EDİTÖRÜN MESAJI

Değerli Rotaractör Dostlarımız,

Bu ay dönemin 11.sini, yayınladığımız Mayıs Sayısı ile her zamanki gibi 
sizlerleyiz. Milli Bayramlarımızdan biri olan Atatürk’ün biz gençlere 
armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı temasından yola 
çıkarak hazırladığımız, isimlerini gündemimizde ne yazık ki çokça 
duymadığımız Genç Milli Sporcularımızı ve birbirinden gurur verici 
başarılarını anlattığımız keyifli sayfalara göz atmayı unutmayın. Her 
zaman ki gibi dergimizde Kulüplerden Haberlerimizi, Rotaworld’ü, 
Ayın Projesini ve IK, Kültür Sanat eklerini bulacaksınız.

Rotavizyon ekibi olarak keyifle okumanızı dileriz…
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Milli SporcularımızMilli Sporcularımız
Madalyaya Doymayan, Ülkenin Gururu;Madalyaya Doymayan; Ülkenin Gururu



Ülkemizin Gururu Ülkemizin Gururu 

MİLLİ SPORCULARIMIZMİLLİ SPORCULARIMIZ

1. Deniz Selin Ünlüdağ-Eskrim
17 yaşındaki eskrimcimiz Deniz Selin, Avrupa’da 
tarih yazıp ülkemize döndü! Yıldızlar ve gençler 
Avrupa Şampiyonası’ndan altın madalya almayı 
başaran Ünlüdağ, eskrim tarihimizin ilk şampiyon-
luğunu kazanmış oldu.

2. Sümeyye Boyacı-Yüzme
İki İki kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık şekilde dünyaya 
gelen Sümeyye, ayakları ile yazı yazmayı ve resim yap-
mayı öğrendikten sonra, yüzmek için kollarına ihtiyaç ol-
madığına karar verdi ve 2017 Avrupa Para Gençlik Oyun-
ları’ndan ülkemize bronz madalya ile dönmeyi başardı. 
Bununla da yetinmedi ve Açık Yüzme Dünya Şampiyo-
nası’nda dünya şampiyonu olarak, hepimizi gururlandırdı!

3. Efe Çetiz-Buz Pateni
İzmir’li bir buz patencisi olan Eİzmir’li bir buz patencisi olan Efe küçük yaşına 
rağmen madalyaya doymuyor. Hobi olarak çıkma-
ya başladığı pistlerde, ülkemizi gururlandırmaya 
devam ediyor. Sürekli altın madalya kazanan 
Efe’nin lakabı Altın Çocuk! Ayrıca Türkiye’de 
düzenlenen bir şampiyonada aldığı puanla da 
dünya rekorunu elinde tutuyor

4. Fatih Arda İpçioğlu-Kayak
2018 Kış Olimpiyatlarına 2018 Kış Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan 
Fatih Arda, bu branşta olimpiyatlara gidecek ilk 
sporcumuz! Erzurum’da düzenlenen Kıtalararası 
Kayakla Atlama yarışlarında 127,5 metrelik bir 
atlayışla tarihi bir başarı kazandı ve olimpiyatlar-
da ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. 
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Ülkemizin Gururu Ülkemizin Gururu 

MİLLİ SPORCULARIMIZMİLLİ SPORCULARIMIZ

5. Ayşe Begüm Onbaşı-Jimnastik
3 yaşında spor hayatına başlayan 3 yaşında spor hayatına başlayan Ayşe Begüm, 11 
yaşından bu yana milli sporcumuz. 2016’da 
Güney Kore’de gerçekleştirilen Dünya Şampiyo-
nası’nda kazandığı altın madalya ile Türk adını 
gururlandırdı! Yalnızca bununla kalmayan 
Begüm’ün 60’tan fazla madalyası var.

6. Çağla Büyükakçay-Tenis
Bir WTA turnuvasında şampiyon olan ilk Türk tenisçi 
olarak tarihe geçen Çağla, ilk 100’e giren ilk Türk kadın 
tenisçi unvanının da sahibi! Üstelik dünya 12 numarası 
Safarova’yı da yenerek göğsümüzü bir kez daha kabart-
mayı başarmıştır. 

7. İrem Yaman-Tekvando
En büyük hedefi bir olimpiyat madalyası kazan-
mak olan milli tekvandocumuz İrem Yaman, 2015 
yılında dünya şampiyonu, 2016 yılında da Avrupa 
şampiyonu olarak ülkemizi gururla temsil etti. 

8. Taha Akgül-Güreş
14 yaşında gü14 yaşında güreşe başlayan milli güreşçimiz 
Taha Akgül’ü annesi ile birlikte tanıdık. Rio’da 
kazandığımız tek altın madalyanın sahibi olan 
Akgül, 125 kiloda göğsümüzü kabartmayı 
başardı! Ayrıca 2014’te ve 2015’te iki kez altın 
madalya almaya hak kazanan Taha ile gurur 
duyuyoruz.6



İŞÇİ BAYRAMI

BAŞKANLAR
TOPLANTISI

ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK ve SPOR 

BAYRAMI

UR 2440. BÖLGE ROTARY KONFERANSI

Konak RAC
Kemeraltı Festivali

Konak RAC
Kemeraltı Festivali

Konak RAC
Kemeraltı Festivali

Bademli RAC
Bahar Şenliği Kermesi

Bademli RAC
Bahar Şenliği Kermesi

24. ROTARACT 
KONFERANSI

24. ROTARACT 
KONFERANSI

24. ROTARACT 
KONFERANSI
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Bostanlı Rotaract Kulübü ve Atatürk Çocukları Bostanlı Rotaract Kulübü ve Atatürk Çocukları 

Ayın Projesi

Bostanlı Rotaract Kulübü 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk 
Bayramı için Bizim Mahalle Projesi okulları olan Alsancak Salih 
İşgören okulu öğrencileri ile bir klip çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Basın Yayın Müdürlüğü tarafından desteklenen bu proje için detaylı 
çalışılıp bir Koro oluşturuldu. Muharrem Baz tarafından bestelenen 
ATATÜRK ÇOCUKLARI marşı, Salih İşgören Okulundan 20 çocuk ile 
Adnan Saygun Sanat Merkezinde çekimleri gerçekleştirildi.  Bostanlı 
RoRotaract Kulübü üyeleri olan Genel Sanat Yönetmenliğini Utku Haser, 
Müziklerin düzenlenmesi ve Şefliğini Çellist Pelin Odabaşı üstlendi. 2 
günde tamamlanan bu projede veliler ve çocuklar büyük zevk ile pro-
jeyi sonlandırdılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Tüm sosyal 
medya ve Ulusal kanallara dağıtılacak olan proje merak ile bekleniyor
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Güzelyalı Rotaract Kulübü, 20.03.2018 tari-
hinde Bizim Mahalle projesi kapsamında okulu 
olan Kocatepe Mehmet Lütfiye Dönmez İlköğ-
retim Okulu’nda misafir üyesi Heykeltıraş Vesi-
le Özsu eğitmenliğinde anasınıfı öğrencilerine 
kilden heykel atölyesi gerçekleştirildi.

Küçük Eller İle Heykel Atölyesi

Güzelyalı Rotaract Kulübü

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 20.03.2018 
tarihinde 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve 

Şehitleri Anma Günü kapsamında Bizim 
Mahalledeki okulu olan Kocatepe Mehmet 

Lütfiye Dönmez İlköğretim Okulu’nda 
18 Mart Çanakkale Zaferi temalı sunum 

gerçekleştirildi.

Çanakkale Zaferi



11

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 29.03.2018 ta-
rihinde bağışladıkları 66 fidanın dikimi için 
07.04.2018 tarihinde Rotaryen büyükleri-
miz ile birlikte Tire’deydi. 

Rotary 2440. Bölge Kulüpleri 
Hatıra Ormanı Fidan Dikimi

Güzelyalı Rotaract Kulübü, 17.03.2018 tari-
hinde 6. Grup kulüpleri ile birlikte Alsancak 
Dominik caddesinde düzenlenen Rotaract Day 
etkinliğine katılım gösterdi.

Rotaract Günü

İzmir - Güzelyalı 
Rotaract Kulüpleri
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Efes Rotaract Kulübü, 07.04.2018 akşamı 
üçüncü film izleme ve yorumlama  
buluşmalarını  gerçekleştirdi. yönetmenliğini 
Zeki Demirkubuz’un üstlendiği Türk Sinemasının 
başarılı örnekleri arasında olan ‘Kıskanmak’ 
filmini izlediyip film analizi yapıldı.

SATURDAY NIGHT MOVIE CLUB

Efes Rotaract Kulübü

Efes Rotaract Kulübü Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı 
İpek Tekin tarafından 05.04.2018 tarihinde Efes 
Rotaract Kulübü ve Kaleiçi Rotaract Kulübü arasında 
bayrak değişimi gerçekleştirildi.

Bayrak Değişimi
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15.04.2018 günü Efes Rotaract Kulübü ve C Plus 
Organic & Gourmet Burger ile Detoks Atölyesi 
etkinliğini gerçekleştirdi. Sıvı detoksu nedir, nasıl 
yapılır, faydaları nelerdir gibi konular hakkında 
bilgilendirmeler yapılarak  lezzetli detoks içecekleri 
tadımı yapıldı.

Detoks Atölyesi

Güzelbahçe Rotaract Kulübü, 29.03.2018 tari-
hinde Güzelbahçe Rotary Kulübü ev sahipliğinde 
gerçekleşen Rotary Means Business toplantısına 
katılım gösterdi.

Rotary Means Business

Güzelbahçe Rotaract Kulübü
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Denizli Rotaract Kulübü

Güzelbahçe Rotaract Kulübü, partner Kulübü Güzelbah-
çe Rotary Kulübü ile ortak 17 Mart Tarihinde huzurevi zi-
yareti gerçekleştirdi. Büyüklerimize hediyeler götürüldü, 
dans ve spor hocası eşliğinde yaşlılar ile birlikte çalışma 
yapıldı.

Huzurevi Ziyareti

Denizli Rotaract Kulübü, Denizli Rotary Kulübü ile ortak 
gerçekleştirdiği toplantıda, Yunus Emre Asığ’ın üye alı-
mını gerçekleştirdi.

Üye Alımı
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Denizli Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü, Kağıttan Ağaç proje-
si kapsamında 21.03.2018 tarihinde Orman 
Bölge Müdürlüğü ve Tema işbirliğinde gerçek-
leştirilen fidan dikimi etkinliğine katkıda bu-
lundu. Geçen sene Denizli/Sarayköyde çıkan 
orman yangınında zarar gören arazinin ağaç-
landırılmasına destek oldu.

Fidan Dikim Etkinliği

İşyeri Gezisi ve Meslek Ödülü
Denizli Rotaract Kulübü, 1953 yıllından bu yana hizmet 
veren meşhur Denizli Kebapçısı Kebapçı Enver’e işyeri gezisi 
düzenledi. Meşhur Denizli Kebabı’nın yapımının görüldüğü 
iş yeri gezisinin ardından iş yeri sahibi Hüseyin Manisa’ya 
meslek hizmet ödülü takdim edildi.
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Çekirge Rotaract Kulübü 10. Geleneksel Ata 
Balosu’nu 7 Nisan’da Almira Hotel’de ger-
çekleştirdi. Geceye çok sayıda misafir katıl-
dı. Konuşmacı konuklar Av. Ulvi Puğ ve Av.İz-
zet Boğa’nın da katılımı ile gecede Atatürk 
sevgi ve saygı ile anıldı. Geceden elde edilen 
gelir ile Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nin ‘Kır 
Çiçekleri’ projesine fayda sağlandı.

10. Geleneksel Ata Balosu

Dönemin 3. Üye Adaptasyon programı 
31.03.2018 tarihinde Bursa’da, Çekirge 
Rotaract Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Üye Adaptasyon Programı

Çekirge Rotaract Kulübü
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İzmir Rotaract Kulübü 08.04.2018 
tarihinde bu yıl 7.sini düzenlediği Ro-
tatrekking etkinliğini gerçekleştirdi.

7. Geleneksel Rotatrekking

Bornova Rotaract Kulübü’nün İhtiyaç Haritası 
projesinde yer alması için yapılan başvurusu ka-
bul edilmiştir. Mayıs ayı içinde online platform-
daki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başlanacaktır.

 İhtiyaç Haritası

Bornova Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü
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İzmir Rotaract Kulübü 81 İlde Okutuyoruz 
projelerinin 5. ve 6. gönderimini gerçekleştirdi. 
Balıkesir, Bartın, Adana, Bitlis, Antalya, Batman, 
Ağrı, Aksaray,Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, 
Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş, 
Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, 
Yalova, Yozgat, Zonguldak olmak üzere 27 ilin 
kargoları yola çıktı.

81 İlde Okutuyoruz!

İzmir Rotaract Kulübü 28.03.2018 tarihinde 
Bizim Mahallelerindeki Rakım Erkutlu İlkokulu 
öğrencilerini Mavişehir’deki Evrensel Bilim 
Müzesi’ne götürdü.

Bilim Müzesi Gezisi

Diş Taraması
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Daha sağlıklı bir çevre bilincini aşılama he-
defiyle belirlenen, Rotaract Europe MDIO-E-
RIC’in 30. Yıl kutlamalarının Green Teması 
kapsamında, İzmir Rotaract Kulübü Natural 
Kids Academy ailesi ile birlikte ağaç dikimi 
gerçekleştirdi. Minik ellerle birlikte yemye-
şil bir dünyanın temellerini de orman hafta-
sında atmış oldu.

Ağaç Dikimi 

İzmir Rotaract Kulübü, 21.03.2018 tarihinde Bizim 
Mahallelerindeki Rakım Erkutlu İlkokulu’nda daha 
önce diş hekimlerinin yaptığı tarama sonucunda 
tedaviye ihtiyacı olan çocukların tedavilerini yaptırdı.

Diş Taraması
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İzmir Rotaract Kulübü üyesi Rtc. Merve Pelin 
Öksüz, 19.03.2018 tarihinde Karşıyaka Su-
zan Divrik Mesleki ve Anadolu Lisesi Anao-
kulu’ndaki öğrencilere kitap okudu.

Anaokuluna Kitap Okuyoruz

İzmir Rotaract Kulübü, 17.03.2018 tarihinde Bu 
Fırçada Sevgi Var projesinin beşinci ayağını Ege Artı 
Rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirdi. Bu sefer 
fırçaları pastel boya tekniği ile kalplere dokundu.

Bu Fırçada Sevgi Var
İşyeri Gezileri

Mama Yardımı
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İzmir Rotaract Kulübü, 15.03.2018 tarihinde 
Güzelbahçe Hayvan Barınağı’na mama yardı-
mında bulundu.

Nilüfer Rotaract Kulübü tarafından Ermetal Şirketler 
Grubu’na ve BUTGEM’e işyeri gezileri düzenlendi. Kulüp 
üyelerine Robotik alanda yazılım uzmanlığı,3D ya

İşyeri Gezileri

Mama Yardımı

Nilüfer Rotaract Kulübü
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Nilüfer Rotaract Kulübü üyeleri Tohum Otizm 
Vakfı’nın dünya çapında uyguladığı “Light It 
Up Blue” projesine mavi renk giyinerek destek 
verdiler. 

Otizme Mavi Işık Desteği

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Mutluluk Atölyesi projesi 
kapsamında Erke Özel Eğitim Merkezi öğrencileriyle 
gerçekleştireceği tiyatro gösterisi için her hafta Boyoz 
Akademi’de buluşuyor.

Mutluluk Atölyesi: Tiyatro

Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Karşıyaka Rotaract Kulübü, Dilek Ağacı projesi için 
7 ve 14 Nisan tarihlerinde Forum Bornova’da stand 
kurdu. Bizim Mahalle okulu Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sa-
dak Ortaokulu öğrencilerine 23 Nisan’da hediye et-
mek üzere diledikleri oyuncakları ve kitapları topladı.

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Karşıyaka Rotary, Interact 
Kulüpleri ile yürüttüğü “Geleceği Dönüştürüyoruz” 
projesi kapsamında topladıkları 261 kg elektronik atığı 
geri dönüştürülmek üzere Evciler E-Atık ve Geri Dönüşüm 
firmasına teslim etti.

Geleceği Dönüştürüyoruz

Dilek Ağacı
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Karşıyaka Rotaract Kulübü, Gülen Gözler pro-
jesi kapsamında yaptıkları tarama sonrasında 
göz kusuru saptanan ve ailesinden izin alınan 
13 öğrencinin göz muayesini gerçekleştirdi ve 
sonrasında hazırlanan gözlüklerini teslim etti.

Gülen Gözler 

Karşıyaka Rotaract Kulübü Rotaract Haftasını dörtlü proje 
ile kutladı. Kültürpark Rotary Kulübü’nün toplantısına 
katılıp Rotaract’ı ve Karşıyaka Rotaract Kulübü’nü tanıttı, 
Karşıyaka Rotary Kulübü’nün toplantısına katıldı ve birlikte 
Tepecik Duğrallar İlkokulu’na kitap bağışında bulundular.

Dörtlü Proje
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Sürpriz Sabunlar 

Karşıyaka Rotaract Kulübü, her ay bir kültür 
gezisinin gerçekleştirildiği ‘Gez, Gör, Öğren’ 
projesinin yedinci ayında ‘Bizim Mahalle’ oku-
lu öğrencileri ile Konak Belediyesi İzmir Kadın 
Müzesi’ni ziyaret etti.

Gez, Gör, Öğren: İzmir Kadın Müzesi

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Çiğli ve İzmir Rotara-
ct Kulüpleri ile birlikte “Sürpriz Sabunlar” projesi 
kapsamında hazırladıkları oyuncaklı sabunları Su-
zan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygu-
lama Anaokulu öğrencilerine dağıttı.
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Bursa Rotaract Kulübü, Alsancak Rotaract Kulübü ev 
sahipliğinde bu yıl 20.si düzenlenen Rotaract Asamb-
lesine katılım gösterdi.

Bursa Rotaract Kulübü, Nilüfer Belediyesi işbirliği ile Yeşil 
Kent Nilüfer projesi kapsamında Altınşehir Mahallesi’nde 
bulunan Dağçiçeği Parkını ağaçlandırdı.

Fidan Dikimi

Asamble Katılımı

Bursa Rotaract Kulübü
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Bursa Rotaract Kulübü, Çekirge Rotary & Ro-
taract Kulüpleri ev sahipliğinde bu yıl 7.si dü-
zenlenen Ata Balosu’na katılım gösterdi.

Ata Balosu Katılımı

Konak Rotaract Kulübü, 5-6 Nisan tarihlerinde, Seferihisar’a 
bağlı Ulamış Köyü’nde bulunan Ulamış İlköğretim 
Okulu’nda, Yenilikçi Kariyer Günleri isimli projelerini 
gerçekleştirdi. Proje kapsamında, iki gün boyunca kulüp 
üye ve aday üyeleri okulu ziyaret edip mesleklerini tanıttılar 
ve öğrencilere kariyerlerinden bahsettiler. Etkinliğin ikinci 
gününde, Kulüp Başkanı Cem Özkaya’nın geliştirdiği 
Sanal Gerçeklik Gözlükleri ile kariyer tanıtımı etkinliğini 
gerçekleştirildi. Öğrencilere meslekleri, o mesleklerin icra 
edildiği alanlarda tanıtıldı. 

Yenilikçi Kariyer Günleri

Konak Rotaract Kulübü
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Orff Schulwerk Müzik Sınıfı Projesi
Salihli Sardes Rotaract Kulübü, 21 Nisan tarihinde Zekeriyaköy 
Rotary Kulübü ile ortak projesi olan Orff Schulwerk Müzik 
Sınıfı müzik aleti ve ekipmanlarını Ticaret ve Sanayi Odası 
İlkokulu’na teslim etti.

Kordon Rotaract Kulübü

Kordon Rotaract Kulübü 15 Nisan 2018 tari-
hinde HİPDER yararına Neon temalı parti dü-
zenledi.

Neon Party

Salihli Sardes Rotaract Kulübü
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31 Mart 2018 tarihinde Fuar Gençlik Tiyatrosunda 
Bostanlı Rotaract Kulübü tarafından düzenlenen 
HANGİSİ KARISI isimli oyun büyük beğeni topladı. 
‘’Minik Kalplere yolculuk’’ Projesi kapsamında 
düzenlenen tiyatro gösterisi, Manisa Celal Bayar 
Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ‘’ Kumpanya 
Kumpanya’’ Tarafından sahnelendi. Direklerarası 
Seyirci Ödülleri Tarafından yılın ‘’Gençlik Tiyatrosu 
Ödülüne laik görülen oyun seyirciler tarafından 
oldukça beğenildi. Utku Haser’in yönetmenliğini 
üstlendiği Kumpanya topluluğu 4.yılında son kez ‘’ 
Minik Kalplere Yolculuk ‘’ Projesi için sahneye çıktı ve 
bu gösterim ile düzenlenecek olan 23 Nisan Şenliğine 
Katkı sağlandı.

Hangisi Karısı Kahkaha ile Perde Dedi!

Bostanlı Rotaract Kulübü



ROTAWORLD

6-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 
Euco’ya İzmir Rotaract Kulübünü temsilen 
üyeleri Rtc. Ege Doğaç Erdoğan katılım 
gösterdi. Bu süre içinde Atatürk’ü Anlamak 
projelerinin yurtdışı ayağı olarak uygu-
ladıkları İngilizce Nutuk’u gelecek dönem 
ERIC başkanı Ben Pintens’e, Fransa ülke 
temsilcisinetemsilcisine ve Yunanistan Selanik Thesel-
lonika East Kulübü üyesi Rtc. Maria Maradi-
ni’ye iletmiştir. Ve aynı zamanda kulübü 
adına bayrak değişimi gerçekleştirmişti

Karşıyaka Rotaract Kulübü misafiri 
Taha, 2470. Bölge Yunanistan'dan 
Glyfada Rotaract Kulübü'nün to-
plantısına katıldı ve bayrak 
değişimi yaptı.

Karşıyaka Rotaract Kulübü, Kardeş 
Kulübü St. Andrews Rotaract ile 
çalışan kadınlara destek olmak 
için kıyafet bağışı topluyor.

Karşıyaka Rotaract Kulübü 

İzmir Rotaract Kulübü 
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KKşıyaka RotKact KulübüKKşıyaka RotKact Kulübü

Güzelyalı RotKact KulübüGüzelyalı RotKact Kulübü

Bostanlı RotKact KulübüBostanlı RotKact Kulübü
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İçerik: Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü

MAVİMAVİ
Son Yılların Moda Rengi;Son Yılların Moda Rengi;



Antik Yunan’da Neden Yok?Antik Yunan’da Neden Yok?

Gladstone, bu durumu (Antik Yunanca' da mavinin olmamasını) Antik 
Yunanlılar’ın renkten yoksun, kasvetli, kapalı ve siyah-metalik gri 

karışımı renge sahip bir ortamda yaşamalarına bağlıyor. Fakat Lazarus 
Geiger isimli dilbilimci bu durumun yalnızca Antik Yunanlılara özgü 
olduğunu düşünüp İskandinav destanlarına, Antik Çin hikayelerine, 

Kur'an'a ve İncil’in İbranice versiyonlarına bakmaya karar veriyor. Mavi-
nin bu metinlerde de yer almadığına bir kez daha dikkat çekiyor.

Bu ilginç renk tasvirini 1858 yılında daha sonra İngiltere 
başbakanı olacak olan William Gladstone fark ediyor. 
Destanda geçen renk yinelemelerini saymaya karar 
veriyor. Siyahtan 200; beyazdan 100 diğer renklerden 
ise tek tük bahsedildiğini görüyor. Kırmızıdan 15'ten az, 
sarı ve yeşil ise 10'dan daha az bölümde bahsedildiği 
ortaya çıkıyor. Bu durumdan oldukça şüphelenen Glad-
stone distone diğer Antik Yunan metinleri üzerinde çalışmaya 
başlıyor, fakat aynı şeyi fark etmesi fazla zamanını 
almıyor. Maviyi tasvir eden hiçbir şeye rastlayamıyor.

Son yılların en moda rengi mavi, neden daha önce moda olmadı? Ya da eski film ve kitaplarda mavi 
rengini neden göremiyoruz? Acaba bu renk yeni mi ortaya çıktı? Antik Yunanca, Çince, İbranice ve Japon-
ca gibi eski dillerde maviyi betimleyen tek kelime bile yok. Homeros’un İlyada ve Odysseia' sında bile 
deniz "koyu şarap deniz" olarak tasvir ediliyor.

MAVİMAVİSon Yılların Moda Rengi;Son Yılların Moda Rengi;
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Gökyüzünün rengi algısıyla ilgili "Dilin 
Aynasından" kitabının yazarı Guy Deutscher 
bir deney yapıyor. Teorik olarak bir çocuğun 
ilk sorusunun "Gökyüzü neden mavi?" old-
uğunu düşünüyor ve kendi kızına gökyüzünün 
rengini hiçbir zaman tarif etmemeye dikkat 
ediyor; kızını bu şekilde yetiştiriyor. Günü 
ggeldiğinde kızına gökyüzünün hangi renk old-
uğunu soruyor ve kızının hiçbir fikri ol-
madığını görüyor.

Geiger' in kutsal metinlerdeki incelemelerine göre gökyüzü bile "mavi" değil.Geiger' in kutsal metinlerdeki incelemelerine göre gökyüzü bile "mavi" değil.

MAVİMAVİ

Peki mavi ile ilgili tek bir kelime bile yoksa eski in-
sanlar maviyi hiç mi görmediler? Bu karışık bir 
durum, fakat dilin insanın algısını nasıl etkilediğini 
açıkça ortaya koyan şu tarz deneyle açıklanması 
mümkün:

Namibya'daki Himba kabilesinin dili mavi rengine ait 
herhangi bir sözcük içermiyor. Aynı şekilde ma-
vi-yeşil ayrımını tasvir edecek bir kelimeye de sahip 
değiller.

Bunun üzerine, Geiger, maviyi bulmak yerine dil şekillerinde mavinin ortaya çıktığı ilk zamanı bulmaya 
odaklanıyor. Her dilin öncelikle siyah ve beyaz için bir kelimeye sahip olduğunu, daha sonraları ise kan 
ve şarap rengi olan kırmızının ortaya çıktığını fark ediyor. Kırmızıyı kronolojik olarak sarı ve yeşil (çoğu 
dilde sarı ve yeşil yer değiştirebiliyor) takip ediyor. En son ortaya çıkan renk ise tahmin edilebileceği 
üzere mavi. Mavi boya icat etmelerinden de anlaşılacağı üzere, maviyi anlatan bir kelime geliştiren tek 
medeniyet Antik Mısırlılar.
Kısa süKısa süreli bir beyin fırtınası yaptığımızda mavinin doğada kendini pek göstermediğine şahit olmak 
mümkün. Mavi renkli hayvan neredeyse yok gibi, mavi renkli göz oldukça nadir. ("kuzeydekilerin hepsi 
mavi gözlü" diye düşünenlerin, mavi gözün dünya nüfusuna oranlarına bakmalarını tavsiye ederim) 
Geiger' in kutsal metinlerdeki incelemelerine göre gökyüzü bile "mavi" değil.

Rengin Bulunuşu

Son Yılların Moda Rengi; Son Yılların Moda Rengi;
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Dilin İnsan Hayatındaki ÖnemiDilin İnsan Hayatındaki Önemi

Bu nedenle mavi rengi dillere yerleşmeden önce insanlar tarafından 
sıkça görüldü, fakat büyük olasılıkla insanlar ne gördüğünü bilemedi 
veya ne gördüklerinin farkında değillerdi; ve bu deneyle birlikte de 

dilin insan hayatına önemi kanıtlanmış oldu.

Ancak bunların hepsi aynı, aralarında hiçbir fark yok değil mi? Bu durum bize göre öyle. Farklı olan 
karesağdaki resimdeki gibi ve kabiledeki insanlar bunu kolayca fark edebiliyorlar.

Bu deney sonucuna göre bir rengi tasvir eden bir kelime olmadıkça o rengin özel olduğunu anlamamız, 
veya o rengi fark etmemiz oldukça zor.

Daha sonra deneyin ikinci kısmına geçiliyor. Bu kısımda Himba dilinin İngilizce’ye göre çok daha fazla 
yeşil ve türevini içerdiği belirtmek gerek. İnsanlardan soldaki görseldeki farklı kareyi bulmaları isteniyor. 

Kabileden rastgele seçilen insanlara 11 adet yeşil 
ve 1 adet mavi bulunduran yandaki görsel 

gösteriliyor. 

Ardından 12 adet kareden farklı olanı seçmeleri 
isteniyor. Bu insanlar ya farkı bulamıyorlar, ya da 
farklı kareyi normal bir insana göre çok geç fark 

ediyorlar.

MAVİMAVİSon Yılların Moda Rengi; Son Yılların Moda Rengi; 
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Değerli Rotaractör Dostlarım;

İş görüşmelerinde teklifi iyi değerlendirmek, iyi 
bir pazarlıkçı olmak ve işvereni de korkutmadan 
pazarlık yapmak gerekir. Peki, maaş beklentisi 
sorusu nasıl cevaplanmalı? Nisan ayında bu konu 
ile karşınızdayız.
KKeyifli okumalar dilerim.

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

Firmaların pozisyonlara göre belirlediği maaş skalaları, ücret dağılımları ve birimlerin 
bütçeleri vardır. Bu sistemler ister kurumsal firma ister patron firması olsun, çalışanlar 
arasındaki maaş dengesini, tecrübe ve niteliklere göre korumak adına kullanılır. Ayrıca 
birimler yıllık bütçelerine göre hareket etmeliler, yöneticilerin performansını gösteren bir 
nokta da budur. Her şirkette kullanılır mı, denge var mı, orası tartışılır ancak şu bir gerçek 
maaş pazarlığını çalışan adayları yapar.
EEğer "maaş beklentiniz nedir?" sorusuna yüksek bir ücret aralığı söylerseniz muhtemelen 
elenirsiniz ve CV'nize "maaş beklentisi yüksek” yazılır.  Bu soru ister mülakatta ister iş 
başvuru formunda sorulsun politik bir cevap vermekte fayda var. İlk görüşmede maaş üze-
rine odaklanmanız ve ücret ne olacak sorusunu ilk sizin sormanız İK uzmanları tarafından 
olumlu karşılanmayabilir ve para/madde odaklı olarak algılanabilirsiniz. Maaş beklentiniz 
karşılanmadığında kaçacağınızın bir işaretidir. Peki, cevabınız ne olabilir?

Maaş Pazarlığı Nasıl Olmalı?

• Bir maaş aralığı söyleyecekseniz 
şirketin maaş politikasını araştır-
malı ve ona göre uygun bir ücret 
söylemelisiniz.
• "Pozisyona ait bir maaş 
aralığınız varsa, teklifi sizden 
duymak isterim." diyebilirsiniz.
• Bu pozisyon ve şirket için maaş 
beklentinizi ikinci planda olacağını 
şirketin size katacaklarının daha 
önemli olduğunu söyleyebilirsiniz.

• Daha önceki aylık kazancınızla ilgili genel bir bilgi verip buna yakın bir ücret olabileceği-
ni belirtebilirsiniz.
 Maaş konusu ne kadar geç gündeme gelirse sizin için bir avantajdır. Maaşı gündeme ilk 
getiren de siz olmamaya özen gösterin. Mülakatlar sırasında kendinizi beğendirmeniz, kata-
caklarınızı hissettirmeniz ve onlara uygun bir çalışan olduğunuzu hissettirmeniz önemli. 
Yetkiliye “işte tam benim aradığım profil “dedirtmelisiniz.

 Sonraki mülakatlarda maaş sorusunun 
size sorulduğunu varsayalım. Bu iyi haber 
demek ki son aday veya adaylardan biris-
iniz. CV’niz ve yönettiğiniz mülakat süreci 
ne kadar iyi ise tek aday olmanız ve 
pazarlık yapma şansınız da o kadar arta-
caktır. Sıkı pazarlık yapmak için hazırlan
malısınız.



Firmaların pozisyonlara göre belirlediği maaş skalaları, ücret dağılımları ve birimlerin 
bütçeleri vardır. Bu sistemler ister kurumsal firma ister patron firması olsun, çalışanlar 
arasındaki maaş dengesini, tecrübe ve niteliklere göre korumak adına kullanılır. Ayrıca 
birimler yıllık bütçelerine göre hareket etmeliler, yöneticilerin performansını gösteren bir 
nokta da budur. Her şirkette kullanılır mı, denge var mı, orası tartışılır ancak şu bir gerçek 
maaş pazarlığını çalışan adayları yapar.
EEğer "maaş beklentiniz nedir?" sorusuna yüksek bir ücret aralığı söylerseniz muhtemelen 
elenirsiniz ve CV'nize "maaş beklentisi yüksek” yazılır.  Bu soru ister mülakatta ister iş 
başvuru formunda sorulsun politik bir cevap vermekte fayda var. İlk görüşmede maaş üze-
rine odaklanmanız ve ücret ne olacak sorusunu ilk sizin sormanız İK uzmanları tarafından 
olumlu karşılanmayabilir ve para/madde odaklı olarak algılanabilirsiniz. Maaş beklentiniz 
karşılanmadığında kaçacağınızın bir işaretidir. Peki, cevabınız ne olabilir?

Maaş Pazarlığı Nasıl Olmalı?

• Bir maaş aralığı söyleyecekseniz 
şirketin maaş politikasını araştır-
malı ve ona göre uygun bir ücret 
söylemelisiniz.
• "Pozisyona ait bir maaş 
aralığınız varsa, teklifi sizden 
duymak isterim." diyebilirsiniz.
• Bu pozisyon ve şirket için maaş 
beklentinizi ikinci planda olacağını 
şirketin size katacaklarının daha 
önemli olduğunu söyleyebilirsiniz.

• Daha önceki aylık kazancınızla ilgili genel bir bilgi verip buna yakın bir ücret olabileceği-
ni belirtebilirsiniz.
 Maaş konusu ne kadar geç gündeme gelirse sizin için bir avantajdır. Maaşı gündeme ilk 
getiren de siz olmamaya özen gösterin. Mülakatlar sırasında kendinizi beğendirmeniz, kata-
caklarınızı hissettirmeniz ve onlara uygun bir çalışan olduğunuzu hissettirmeniz önemli. 
Yetkiliye “işte tam benim aradığım profil “dedirtmelisiniz.

 Sonraki mülakatlarda maaş sorusunun 
size sorulduğunu varsayalım. Bu iyi haber 
demek ki son aday veya adaylardan biris-
iniz. CV’niz ve yönettiğiniz mülakat süreci 
ne kadar iyi ise tek aday olmanız ve 
pazarlık yapma şansınız da o kadar arta-
caktır. Sıkı pazarlık yapmak için hazırlan
malısınız.
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 Maaş aralığında çalışan adayının mevcut durumu önemlidir. Yeni mezun ve az tecrübeli 
ya da tecrübesiz adaylar maaş konusunda objektif olmalı ve beklentilerini çok yüksek tut-
mamalıdır. Yeni bir mezunun alacağı maaşın aralığı hemen hemen bellidir.
 Eğer çalışıyorken iş teklifi aldıysanız bu elinizi güçlendirir. Önceki maaşınızdan fa-
zlasını talep edebilir; güçlü yanlarınızı ve avantajlarınızı sunabilirsiniz.
 Maaş görüşmesinde firmanın zayıf yönlerini de lehinize çevirebilirsiniz. Örneğin size 
yönetici pozisyonu teklif edildiği halde araç verilmiyorsa maaşınızda bir artış ve/veya 
kendi aracınız için ek yakıt ücreti isteyebilirsiniz.

Maaş aralığı nasıl belirlenir?

Ayrıca şirket, size teklif ettiği 
pozisyonu acile kapatmak istiy-
orsa bunu da lehinize çevirebilir-
siniz. Yanlış kişiyi işe almak 
emek, zaman ve nakit kaybıdır. 
Maaş skalasını genişletmek için 
bu bir fırsattır. Bu detay maaş 
zammı sırasında da kullanılabilir.
• Size teklif edilen ücreti 
hemen kabul etmeniz şart değil. 
Pazarlıktan çekinmeyin. Tabii 
pazarlık detayını şirketin kurum-
sallığına, hacmine ve söz konusu 
işe göre şekillendirmelisiniz.

• Pazarlığı, önceki şirketinizden aldığınız maaşla yeni şirketten alacağınız maaş arasında 
minimum %10 artış olacak şekilde başlatabilirsiniz.
• Yan hakları, kendinize yapacağınız yatırımları ve diğer kazançları da artı hanesine ekle-
meyi unutmayın.
• Eski maaşınız konusunda asla yanlış bilgi vermeyin. Bu tip bilgiler, işverenler tarafından 
kolay ulaşılır bilgilerdir.
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