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

EDİTÖRÜN MESAJI

Değerli Rotaractör Dostlarım,

Yılın son ayına girerken, Rotary Yılının da yarısını tamamlamış 
bulunuyoruz. Aralık ayında da altıncı sayımızla karşınızdayız…
Bu ay da diğer aylarda olduğu gibi kulüplerimizden en son 
haberleri ve ayın projesini takip etmeyi, köşe yazarlarımızın ilginç 
konular hakkındaki bilgilendirici yazılarını okumayı ve tabi ki 
en yanlış haberleri yazdığımız Asparagazz köşemize göz atmayı 
unutmayın. İK ve Kültür Sanat Eklerimizi de her zaman ki gibi 
dergimizin içinde bulabilirsiniz.

Keyifle okumanızı dileriz...
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* Ateş yükselmesi
* İştahsızlık ve kilo kaybı
* Vücudun bazı bölgelerinde oluşan 
uçuk ya da yaralar
* Akciğer hastalıkları
* Geceleri terleme
* İsha* İshal, Öksürne
* Lenf bezlerinde büyüme

3 yolla bulaşır;

1. Kanında bu virüsü taşıyan biriyle
cinsel ilişkiye girilmesi sonucu

2. Hamile ve HIV virüsü taşıyan anneden
bebeğe gebelikte ya da doğum sırasında,

3. AIDS’li ya da HIV virüsüne sahip kişilerin
kkanlarına temas sonucu veya organ nakliyle

Bağışıklık sistemi normal olan kişilerde görülmeyen bazı enfeksiyonların,
hastalıkların 1980’li yılların başlarında genç erkeklerde görülmesi ve bu 
hastaların kurtarılamayıp kısa sürede kaybbedilmesi üzerine çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır. Vücudun savunma gücünü kaybettiği evredeki
bu hastalığa "AIDS" (Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu) adı verilmiştir.

HIV, insan bağışıklık yetmezliği virüsüdür.
Bu evBu evrede 20 den fazla fırsatçı enfeksiyon ve kanserler oluşabilir.

 

AIDS - HIV

BELİRTİLERİ NELERDİR ?

NASIL BULAŞIR ?

Bu belirtilerin hepsinin birden görülmesi beklenmez.
Hastalığın düşünülmesi için birkaçının olması yeterlidir.

Tüm HIV pozitif hastaların %95'inden fazlası gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.
Bunun %85'i de Sahra-altı Afrika, Güney ve Güney-doğu Asya'da görülmektedir.

Salgında Afrika birinci konumda, dünya nüfusunun %60'ını barındıran
Asya ise ikinci sırada yer almaktadır. Günümüzde HIV/AIDS hastalığı Sahra-altı Afrika'da birinci,

dünyada ise 4. ölüm nedeni olarak bildirilmektedir.
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Vücutta enfeksiyon varsa, ELİSA testi
virüsün varlığını tespit etmek için en etkili yöntemdir.

Bu test tek başına yeterli değildir. Kesin tanı için
anti-hıv testleri yapılır. Ayrıca ELİSA testi

negatif çıksa bile 6 ay sonra tekrar yapılması gerekir.

AIDS - HIV

TEDAVİSİ NEDİR ?
Her ne kadar gelişmeler devam etse de

AIDS’in henüz tedavisi yok.
Ancak bu virüsten koruyacak herhangi

bir aşı geliştirilmediğinden; birkaç ilacın bir arada 
kullanılması hastanın biraz daha

uzun ve rahat yaşam sürmesine yardımcı oluyor. 
Bu hastalık hBu hastalık hayat boyu tedavi gerektiriyor. Bunun yanında,

günümüzde AIDS için kullanılan ilaçlar oldukça pahalı.

*Aynı tabaktan yemek yemekle, aynı 
yemek aletlerini kullanmakla 

*Yanaktan öpüşme, öksürük, ter, sarılma 

*Toplumun bir arada olduğu, kalabalık yerlerde
bulunmakla da bu virüs bulaşmaz.

AIDS TANISI NASIL KONUR ?

BİLİNMESİ GEREKENLER
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ARALI K Ayı Etkinlik Takvimi
Izmir - Bursa

EFES RAC
Saturday Night 

Movie Club-
Black Swan

(Film Değerlendirme)
YER: Kırkmerdiven

Saat :18:30

BADEMLİ RAC
Meksika’da 
Son Parti

Bölgesel İşyeri 
Gezisi 

Accel Bisiklet
Saat:13:30

GÜZELBAHÇE RAC
Geleneksel 

Afterworkparty 
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BORNOVA RAC
 BRT ZİYARETİ

MAGNESİA RAC 
BRT ZİYARETİ

KONAK RAC
 BRT ZİYARETİ

İZMİR EKONOMİ 
RAC 

 BRT ZİYARETİ

7 BUCA RAC
 BRT ZİYARETİ

KORDON RAC
Fotoğrafçılık Eğitimi

Yer:Rotary Ofis

KORDON RAC
Fotoğrafçılık Eğitimi

Yer:Rotary Ofis
(Uzun Soluklu Eğitim)

BALÇOVA RAC
Kuyruklu Yıldız Parti

DENİZLİ RAC 
DELİKLİÇINAR RAC 
BRT ZİYARETLERİ

BADEMLİ & İNEGÖL
 RAC 

Bear Pong

8 9

EFES RAC
‘Zihni Sinir’
İşyeri Gezisi

Alsancak&Dokuz Eylül 
&Kordon RAC
‘Bubblin Bubble 

Waffle&More Alsancak’ 
İşyeri Gezisi

13 14

19 20 TURGUTLU RAC
 BRT ZİYARETİ
KORDON RAC
Kendi Künefeni 

Kendin Yap 
(workshop) 

Yer:Beylerbeyi Künefe

ÇEKİRGE RAC 
 NİLÜFER RAC  
TOPHANE RAC

 BRT ZİYARETLERİ

OSMANGAZİ RAC
Yılbaşı Partisi

21 23

BOSTANLI RAC
 BRT ZİYARETİ

28

YILBAŞI
GÖZTEPE RAC

House 44  
Yılbaşı Partisi 

4

BAŞKANLAR 
TOPLANTISI

BU
LAS

ICI 
HASTALIKLARI ÖNLEME VE TEDAVI AYI
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Ayın Projesi

28 Ekim tarihinde İnegöl Morrian Otelde, Cumhuriyetimizin 94. yaşını görkemli 
bir gece ile kutlandı. İnegöl Rotary ve Rotaract kulüplerinin ev sahipliğinde 
düzenlenen "2440. Bölge Geleneksel Bursa Cumhuriyet Balosuna" , Bursa'daki 
tüm Rotary ve Rotaract kulüpleri ile birlikte İnegöl'de bulunan dernek,  STK ve 
Cumhuriyetimize sahip çıkan  vatandaşlar  da katılım gösterdi.
420420 katılımcı konuğun  yer aldığı gecede,  Cumhuriyetimizin değerlerini anlat-
mak üzere konuşmacı konuklar yer alırken, orkestra eşliğinde, vals ve harman-
dalı gösterileriyle Cumhuriyetimizi coşku ile kutladık.

 İnegöl Rotaract 
Kulübü, Cumhuriye-
timizin 94. yılını, İnegöl 
Rotary ve Rotaract 
kulüpleri tarafından 
düzenlenen balo ile 
Bursa ve çevre illerdeki 
RoRotary ve Rotaract 
kulüpleri ile birlikte 
kutladı.
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Kulüplerden Haberler



Kulüplerden Haberler
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Bodrum Rotaract Kulübü’nün 29 Ekim Bod-
rum Leman Kültür’de çocuk felcine dur demek 
için düzenlemiş olduğu kahvaltıya büyük ilgi 
duyuldu. Renkli ve çeşitli kahvaltılarla birlik-
te Polio Plus hakkında bilgi verildi. Bodrum 
Interact, Bodrum Rotary kulüplerinin de ka-
tılım gösterdiği etkinliğe çocuk felcine dur 
demek için destekte bulunuldu.

Polio Plus Yararına 
Kahvaltı Etkinliği

Bodrum Rotaract Kulübü

Denizli Rotaract Kulübü, Cumhu-
riyet Bayramı’nı Anıtkabir’de kut-
ladı. UR 2430. Bölge Kavaklıdere 
Rotaract Kulübü ile birlikte Atamı-
zın huzuruna çıktı.

Denizli Rotaract Anıtkabir 
Ziyaretinde

Denizli Rotaract Kulübü
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Bornova Rotaract Kulübü 22 Ekim 
Pazar günü Urla’daki Sihirli Kitap - 
Kahve ve Konuk Evi’ne iş yeri gezisi 
düzenledi. Tüm geliri EÇEV’e giden bu 
masal evi ve butik otelde hem kahval-
tı yapıldı hem de mekanı daha yakın-
dan tanıma fırsatı elde edildi.

Sihirli Masal Evi İş Yeri Gezisi

Bornova Rotaract Kulübü

Bornova Rotaract Kulübü 5 Kasım Pa-
zar günü Bizim Mahalle projesi kapsa-
mında seçtiği okul olan Gaziemir As-
lanlar İlkokulu’nun 1. sınıf öğrencileri 
ve onların aileleriyle Urla’daki Sihirli 
Kitap Kahve Konuk Evi’ne gitti. Gezi 
kapsamında çocuklara birbirinden gü-
zel masallar okundu, çocuklar için atış-
tırmalık ve süt saati yapıldı.

Çocuklarla Masal Saati
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Bursa Rotaract Kulübü, Toplum Hizmetleri 
Komite Başkanı Berkay Ulutaş ve Asbaşkan 
Mert Alp ile, Bizim Mahalle Projesi kapsamın-
da belirlenmiş olan Orhaneli Erenler Köyü İl-
kokulunda Cumhuriyet Bayramı coşkusunu 
öğrenciler ile birlikte sınıflarını süsleyerek 
yaşadı.

Bizim Mahalle - Cumhuriyet Bayramı

Bursa Rotaract Kulübü

“Bu Hafta Değil Her Hafta” adlı, İzmir 
Alsancak Rotaract Kulübü koordintör-
lüğünde, Dokuz Eylül, Karşıyaka, Ko-
nak, Kordon ve Urla Rotaract’ın ortak 
projesi kapsamında, Tepecik Egitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde “Diyabet Haf-
tası” nedeniyle farkındalık yaratmak 
amacıyla “Diyabet Farkındalık” proje-
mizi gerçekleştirdik. Proje kapsamın-
da bilgilendirme yaparak Rtc. Stj. Dyt. 
Uğur Taylan’ın içeriğini hazırladığı ve 
Deniz Vecel’in tasarımlarını yaptığı 
broşürlerimizi dağıttık. Hasta ve hasta 
yakınlarının kan ve şeker ölçümlerini 
yapıp hastalık hakkında gerekli bilgile-
ri verdik.

Diyabet Haftası

Alsancak Rotaract Kulübü
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Diyabet Haftası

Alsancak Rotaract Kulübü

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, Atölye+1 Projesi 
kapsamında 15.10.2017 Tarihinde İzmir Down 
Sendromu derneği işbirliği ve Murat Aslanoğ-
lu’nun  katkılarıyla Mavi Bahçe İyilik Atölyesi’n-
de “Pancake Party” düzenledi. 

“Atölye +1 Projesi – Pancake Party”

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü, Sağ-Kal 
derneğini ziyaret etti.

Sağ-Kal Derneği Ziyareti 

Dokuz Eylül Rotaract Kulübü 

25 Ekim 1996 yılında kurulmuş olan Osman-
gazi Rotaract Kulübü, kuruluş yıldönümünü 
toplantısından sonra pasta ile küçük bir kut-
lama gerçekleştirdi.

21. Yıl Kutlaması

Osmangazi Rotaract Kulübü
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Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü

Yıldırım Bayezid Rotaract Kulübü, Rotary 
kulübü ile birlikte Ayten Bozkaya İlköğretim 
okulu için yapmış olduğumu çok amaçlı 
konferans salonu ve kütüphane açılışını 
gerçekleştirdi.

Kütüphane ve Konferans Salonu Açılışı

Kordon Rotaract Kulübü 16 Kasım 2017 ta-
rihinde Toplum Hizmetleri Komitesi öncülü-
ğünde, Bizim Mahalle ve Sağlık Birliği Kap-
samında Murat Reis İlköğretim Okulu’na 
ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra, Diya-
bet Haftası kapsamında “Sağlıklı Beslenme 
Çanfası” projelerini gerçekleştirdiler. Dyt. 
Doğa Peksever Öğrencilere sağlıklı beslenme 
ile ilgili sunumunu yaparak bilgilendirdikten 
sonra, öğrenciler için hazırlanan sağlıklı bes-
lenme çantaları dağıtıldı.

Sağlıklı Beslenme Çantası

Kordon Rotaract Kulübü
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Göztepe Roratact Kulübü, 13 Ka-
sım 2017 Tarihinde Partner Kulübü 
Göztepe Rotary ile ortak toplantısı-
nı Swiss Otel’de gerçekleştirdi. Top-
lantıda Osman Balcı, Yağız Kardeş, 
Burcu Burkay, Nilge Demirtaş, Güliz 
Kale ve Şebnem Altıncı’nın üye alım 
töreni de gerçekleştirildi.

Ortak Toplantı

Göztepe Rotaract Kulübü

Göztepe Rotaract Kulübü 2015-16 
Dönemi En Yaratıcı Rotaract Projesi 
Ödülü alan geleneksel Sosyal Bahçe 
Projesini İrfan Nadir İlköğretim Okulunda 
12.11.2017 tarihinde gerçekleştirdi.

Sosyal Bahçe
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Güzelyalı Rotaract Kulübü, 17 
Ekim tarihinde Kültür Sanat & 
Hobi Grupları Koordinatörlüğü 
ile ortak Heykel Atölyesini 
gerçekleştirdi. 

Heykel Atölyesi

Güzelyali Rotaract Kulübü, 9 Kasım 
tarihinde Sağlık Projesinin ilk adımını 
Bizim Mahalledeki okulu Kocatepe 
Mehmet Lütfiye Dönmez İlkokulunda 
gerçekleştirdi. Obezite konusunda 
yapılacak çalışmada öğrencilerin boy 
ve kilolarını ölçüldü ve gerekli analizler 
için veri toplandı.

Sağlıklı Ye – Obeziteye Dur De

Güzelyalı Rotaract Kulübü



Kulüplerden Haberler
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İzmir Rotaract Kulübü Hami Kulübü 
İzmir Rotary Kulübü ile “Bu Fırçada 
Sevgi Var” projesinin ikinci ayını Ege Artı 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 
işbirliğiyle gerçekleştirdi. Her ay farklı 
bir resim tekniği ile çalışılacak olan bu 
projenin ikinci etkinliği “Ebru Sanatı” 
idi. Atölye sonrası gerçekleştirilen çay 
saatinde ise down sendromlu çocuklar 
ile zaman geçirildi.

Bu Fırçada Sevgi Var

Artım Projects’in İleri Dönüşüm Atölyesinin 
eli, İzmir Rotaract Kulübü’nün üyelerinin de 
katılımıyla “Gelişim İçin Değişim” projesine 
değdi. İzmir Rotaract Kulübü üyeleri 
hiç oyuncakları olmayan Tire - Kırtepe 
köyündeki çocuklar ve anaokulu için sterile 
edilmiş çeşitli malzemelerden farklı farklı 
oyuncaklar yaptı. Aynı zamanda Tire - Kırtepe 
İlkokulu’na çocukların huzurlu ve sağlıklı 
bir eğitim ortamında büyümeleri amacıyla 
klima bağışında bulunuldu.

Gelişim İçin Değişim 

İzmir Rotaract Kulübü
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İzmir Rotaract Kulübü, Magnesia Rota-
ract Kulübü ile ortaklaşa Dublaj Atölye-
si Workshop’u gerçekleştirdi.

Dublaj Atölyesi Workshop’u

İzmir Rotaract Kulübü

Güzelyalı ve Göztepe Rotaract kulüpleri, 
7 Ekim tarihinde TÜRGÖK’e işyeri gezisi 
düzenledi. İşyeri gezisinde derneğin faaliyet 
alanları öğrenilirken, iki kulüpte olası projeler 
için dernek ile görüştü. Ayrıca katılımcılar sesli 
kitap kaydı için ses kaydı verdiler.

Umut Evleri Projesine Destek
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Karşıyaka Rotaract Kulübü, “Gez, Gör, 
Öğren” projesinin üçüncü ayında 10 
Kasım öncesinde Bizim Mahalle okulunun 
öğrencileri ile Latife Hanım Köşkü Anı Evini 
ziyaret etti.

Gez, Gör, Öğren: 
Latife Hanım Köşkü

Karşıyaka Rotaract Kulübü, “Sosyal Yaşam 
Alanı” projesi kapsamında seçtiği Bizim 
Mahalle’de bulunan Şehit Yüzbaşı Ali Rıza 
Sadak Ortaokulu’nun arka bahçesinde okul 
yönetimi ile birlikte bir sosyal yaşam alanı 
yarattı. Mahallede yaşayan ev hanımlarının 
meslek edinmesi adına sınıflardan birini 
biçki-dikiş atölyesi haline getirdi ve Halak 
Eğitim Merkezi’nden gelen eğitmen eşliğinde 
dikiş atölyesine başladı.

Sosyal Yaşam Alanı: 
Biçki-Dikiş Atölyesi

Karşıyaka Rotaract Kulübü
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Nilüfer Rotaract Kulübü tarafından 2016 – 
2017 döneminde başlatılan ve kitapseverlerin 
bir araya gelmesine olanak sağlayan Kitap Ku-
lübü Buluşması bu dönem de faaliyetlerine de-
vam ederek dönemin ilk buluşmasını gerçek-
leştirdi. Han Kang’ın 2016 Uluslararası Man 
Booker ödüllü Vejetaryen adlı romanı yorum-
landı. Etkinlikte 2015 – 2016 GGDG Değerli 
Rtn. Reha Akın partner kulübü üyelerini yalnız 
bırakmadı.

Kitap Kulübü Buluşması

Nilüfer Rotaract Kulübü

Nilüfer Rotaract Kulübü tarafından 
geleneksel olarak her dönem yapılan 
Takvim Projesi’nin hazırlıkları devam 
ediyor. Toplum Hizmetleri Komitesi 
ve Renkotizm Derneği iş birliğinde 
yürütülen projede otizmli öğrenciler 
2018 takvimi için Cumhuriyet konulu 
resimlerini tamamladılar.

2018 Takvimi Hazırlıkları
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Nilüfer Rotaract ve Çekirge Rotaract Kulüpleri tarafından 
ortak düzenlen toplantıda Renk Otizm Derneği üyeleri 
konuk edildi. Toplantıda Renk Otizm Derneği Kurucu 
Başkanı Ferhan Özvatan, Başkan Yardımcısı Füsun 
Özadalı ve Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Türkoğlu Otizm 
hakkında sunumlarıyla üyeleri bilgilendirdiler.  Ayrıca 
Nilüfer Rotaract ve Çekirge Rotaract Kulüpleri misafir 
üyelerinin Üye Alım Töreni de gerçekleştirildi.

Ortak Toplantı

Arabuluculuk Eğitimi

Nilüfer Rotaract ve Nilüfer Rotary Kulüpleri 
tarafından bu yıl on dördüncüsü düzenlenen 
Nilüferalli Şenliği 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda sevinç ve gururla gerçekleştirildi. 
Rotaryen ve Rotaractörler’i bir araya getiren 
etkinlikte Cumhuriyet coşkusu hakimdi. Yarışı 
verilen sürede tamamlayan ilk üç ekibe ödülleri 
takdim edildi. Etkinliğin ardından kulüpler 
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda düzenlenen 
Cumhuriyet Yürüyüşü’ne katılım gösterdiler.

Nilüfer Rotaract Kulübü ve Rotaract Akademi iş 
birliğinde düzenlenen “Arabuluculuk” eğitimi, 
Nilüfer Rotaract Kulübü’nün Geçmiş Dönem 
Başkanlarından Av. Yener Poroy tarafından 
verildi.

XIV. Nilüferalli

Nilüfer Rotaract Kulübü
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Güzelbahçe Rotaract Kulübü 22 Ekim Pazar 
günü “Tarihin Kaynağında Sohbetler” dö-
nem projesinin ilk ayağı olarak Agora Ro-
taract Kulübü ile ortak Agora Antik Kentine 
gezi düzenlendi.

Agora Antik Kent Gezisi

Güzelbahçe Rotaract Kulübü

Güzelbahçe Rotaract Kulübü ve 
Karşıyaka Rotaract Kulüpleri  
24 Ekim tarihinde “Doğa için 
Dönüştürüyoruz” projelerinin ilk 
ayağı olan Workshop etkinliklerini 
Kendin Yap Hobi Grubu ile ortak-
laşa gerçekleştirdi. Projenin de-
vamında hem Güzelbahçe Rotaract 
Kulübü hem de Karşıyaka Rotaract 
Kulübünün Bizim Mahalle olarak 
seçtiği lokasyonlardaki ilkokul- 
larda öğrencilere Geri Dönüşümün 
önemini anlatılarak aynı çalışma 
tekrarlanarak gerçekleştirilecektir.

Doğa İçin Dönüştürüyoruz
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Delikçınar Rotaract Kulübü, Delikliçınar Rotary 
Kulübü ile birlikte kahvaltı düzenledi.

Delikliçınar Rotary Kulübü 
Kahvaltı Etkinliği

Delikliçınar Rotaract Kulübü

Bostanlı Rotary Kulübü, Bostanlı Rotaract 
Kulübü ve Ekonomi Rotaract Kulübü 12 
Kasım Pazar günü Reçine At Çiftliği’nde 
ortak kahvaltı düzenledi. Kahvaltı sonrası 
düzenledikleri Tavla turnuvasında keyifli 
anlar yaşandı.

Bostanlı Ailesi Kahvaltıda Vol.2 

Bostanlı Rotaract Kulübü
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15 Kasım tarihinde Mardi Gras temalı konsept 
partimiz için Taş Ev Cafe’de Kendin Yap Hobi 
Grubu işbirliği ile kalabalık bir Maske Workshop’u 
gerçekleştirdik. Gelen katılımcılara süsler vererek 
en muhteşem ve gecenin en iyi maskesi olmaya 
iddialı maskeler yapmalarına yardımcı olduk. 

Mardi Gras - Maske Workshop’ı

26 Ekim tarihinde Yves Saint Laurent 
markası makyaj sanatçısı Havva Çavuşoğlu 
ile beraber katılımcılara merak edilen 
makyaj teknikleri, makyaj markalarının 
hikayelerininin yer aldığı uygulamalı bir 
eğitim gerçekleştirildi. 

Makyaj Eğitimi 

Bostanlı Rotaract Kulübü
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Urla Rotaract Kulübü

“Mediterranean Rotaract Meeting” katılımı 
Urla Rotaract, ülkemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil 
etmek amacı ile, M2R organizasyonuna 3 kişi ile katılım 
gösterdi. Her dakikasının dolu dolu olduğu üç günde, 
diğer bölgelerden birçok kişi ile tanışma fırsatı bulurken, 
workshop ve eğitimlerle farklı ülkelerin çalışmalarını 
gördüler. Aynı zamanda Venedik’in gerçek kültürünü, 
kendi yerel halkı ile tanıma fırsatı buldu.  

Bostanlı Rotaract Kulübü asbaşkanı Gizem Aykut geçtiği-
miz ay Med MDIO toplantısı M2R’a katılım gösterdi. Kulü-
bümüzün, Bölgemizin ve Ülkemizin en iyi şekilde temsil 
edildiği bu organizasyonda Bostanlı Rotaract Kulübü ve 
Podgorica Rotaract Kulübü bayrak değişimi yaptı ve kar-
deş kulüp olmanın temelleri atıldı.

“Mediterranean Rotaract Meeting” katılımı 
& Bayrak Değişimi

Bostanlı Rotaract Kulübü
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2100. Bölgeden gelen misafirlerimiz, 2100. Bölge Rotaract 

Temsilcisi, 2100. Bölge Rende Rotaract Kulübü ve 2100. Böl-

ge Cratone Rotaract Kulübü, Urla Rotaract ve Kordon Rotaract 

Tarafından ağırlandı. Geldikleri ilk gün 2440. Bölge Rotaract 

Temsilcimiz, Mehmet Şimşek ve 2100. Bölge Rotaract Temsilci-

si, Francesco Saverio Alovisi kardeş bölge anlaşması imzalamış 

ve Urla Rotaract ile Rende Rotaract ise Kardeş Kulüp anlaşma-

sı imzalamıştır, aynı zamanda dostluğumuzun ve birlikteliği-

mizin göstergesi olarak da Crotone Rotaract Kulübü ile bayrak 

değişimi gerçekleştirilmiştir. Birlikte inanılmaz geçen 4 günde, 

Pamukkale, Efes, Şirince, Meryem Ana, Kemeraltı, Saat Kulesi, 

Atatürk Evi, ve Kordon ziyaret edilmiştir. Aynı za-

manda  kültürümüzü en iyi şekilde tanıtabilmek 

amacı ile iki adet Happy Hour gerçekleştirilmiş-

tir.

Urla Rotaract & 
2100. Bölge Rende Rotaract Twin Club Anlaşması 

Urla Rotaract Kulübü
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1-5 Kasım 2017 tarihleri arasında Kordon Rota-
ract Kulübü ev sahipliğinde, temelleri geçtiğimiz 
dönem UR 2440. Bölge Akdeniz Barış Senfonisi 
Orkestrası projesi ile atılan dostluğu pekiştir-
mek amacı ile 2100. Bölge Rotaract Temsilcisi 
ve Crotone Rotaract Kulübü’nü İzmir’de ağırladı.  
Kordon Rotaract Kulübü ve Crotone Rotaract Ku-
lübü arasında Twin Club, 2440. Bölge ile 2100. 
Bölge arasında da Twin District anlaşmaları 
imzalandı. Kordon Rotaract Kulübü tarafından 
hazırlanan Culture Box’lar misafirlere hediye 
edildi. Pamukkale, Efes, Şirince, Meryem Ana, 
Kemeraltı gezileri gerçekleştirildi ve Türk Kültü-
rü’nün tanıtıldığı Happy Hour etkinlikleri orga-
nize edildi. 

Kardeş Kulüpleri Crotone Rotaract Kulübü ile bir 
Toplum Hizmetleri Projesine de imza attılar. Ege 
Orman Vakfı’ndan dikim için en uygun ay olan 
Mart ayında dikilmek üzere aldıkları fidanlar ile 
Karbon Ayak İzinin silinmesine katkıda buluna-
rak, İtalyan dostlarının da İzmir’de onlar adına 
yeşerecek fidanları olmasını sağladı.

İtalyanlar İzmir’de!

Kordon Rotaract Kulübü
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Göztepe Rotaract Kulübü ile kardeş kulüp an-
laşması imzalayan “Rotaract Club Kyrenia Li-
man”, Göztepe Rotaract’ın geleneksel projesi 
olan “Sosyal Bahçe” kapsamında Güzelyurt 
Özgürlük İlkokulu bahçesine seksek, üç taş ve 
Twister oyun alanları çizdi. 

Twin Club - Rotaract Club Kyrenia Liman

Bayrak Değişimi 

Göztepe Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü

İzmir Rotaract Kulübü’nün 02.11.2017 
tarihinde gerçekleşen toplantısına kardeş 
bölge olduğumuz UR. 2100. Bölge BRT’si 
ve bölgesindeki 3 üye katılım gösterdi. 
Kendileriyle toplantı esnasında bayrak 
değişimi gerçekleştirildi.
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İzmir Rotaract Kulübü misafir üyesi Ege Doğaç Erdo-
ğan, İngiltere Westminster Rotaract Kulübü Başkanı 
Thomas Gasson ile bayrak değişimi gerçekleştirdi.

İzmir Rotaract Kulübü, madde bağım-
lılığına farkındalık yaratmak amacı ile 
UR 3250. Bölge tarafından düzenlenen 
Art-Aware Görsel Tasarım yarışmasına, 
üyelerinden Rtc. Cansu Çine’nin hazırla-
dığı görsel ile katıldı. Katılım sonucunda 
İzmir Rotaract Kulübü yarışmada 3. olup 
aynı zamanda hem dönem hem de kulüp 
logosunu kullanarak dereceye giren tek 
kulüp oldu. 

Bayrak Değişimi

Art-Aware Görsel Tasarım 
Yarışması

İzmir Rotaract Kulübü
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Balıkesir Rotaract Kulübü 2014 - 
2015 Dönemi Başkanı Rtc. Fatih 
Kepçe, Londra’ da Rotaract Club of 
Hampstead Hendon & Golders Gre-
en toplantılarına ve Rotaract London 
Meet Up etkinliklerine katılım göster-
di.

Efes Rotaract Kulübü aday üyelerin-
den Buse Düşünceli; 19 Ekim tari-
hinde Bahrain Rotaract Kulübü top-
lantısına katılarak bayrak değişimi 
gerçekleştirdi. 

Rotaract London Meet Up

Bayrak Değişimi 

Balıkesir Rotaract Kulübü

Efes Rotaract Kulübü
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Göztepe Rotaract Kulübü

Efes Rotaract Kulübü aday üyelerinden Buse 
Düşünceli 26 Ekim tarihinde Lübnan Rota-
ract Club of Metn kulüp toplantısına katılım 
gösterdi.

Göztepe Rotaract Kulübü Dünya Turizm 
gününde, Çakabey Kolejinde, “Ülkemi-
zin 7 harikası” konulu kompozisyon ya-
rışması düzenleyerek “One World Many 
Wonders” projesine katılım gösterdiği 
“RID 3170, Goa, India-Rotaract Club of 
Panjim” ile kardeş kulüp anlaşması im-
zaladı.

Toplantı Katılımı 

“One World Many Wonders”

Efes Rotaract Kulübü
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Bademli Rottact Kulübü
Gemlik Rottact Kulübü
Bademli Rottact Kulübü
Gemlik Rottact Kulübü&&

BBsa Rottact KulübüBBsa Rottact Kulübü

Nilüff Rottact KulübüNilüff Rottact Kulübü
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BBsa Rottact KulübüBBsa Rottact Kulübü

TThane Rottact KulübüTThane Rottact Kulübü

Güzelyalı Rottact KulübüGüzelyalı Rottact Kulübü
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Dokuz Eylül Rottact KulübüDokuz Eylül Rottact Kulübü

Dokuz Eylül Rottact KulübüDokuz Eylül Rottact Kulübü

Osmangazi Rottact KulübüOsmangazi Rottact Kulübü
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İSKAMBİL KARTLARI

İçerik: Rtc. Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü



37

İSKAMBİL KARTLARI
Hepimiz iskambil kartlarıyla çok kere oynamışızdır. 
Ancak elimizden defalarca geçen bu kartlar hakkında 
ne kadar bilgi sahibiyiz?

İskambil kartlarının nerede ortaya çıktığı ve dünyaya nasıl yayıldığı hakkında onlarca 
söylenti ve rivayet bulunmaktadır; zaten bu yazıda bu kartların nerede nasıl ortaya çıktığını 
anlatmayacağım. Kartlardaki simgeler özellikle ve karakterler çok daha eğlenceli bir konu...

Öncelikle belirtmek gerekir ki, biri İngiliz biri Fransız olmak üzere başlıca iki tür kart tasarımı bu-
lunmaktadır. Bu yazıyı Fransız kart tasarımı üzerinden hazırladım.

Kartların kökeni tam olarak bilinmese de, kupa, maça, karo ve sinek sembollerinin ve anlamlarının 
kökeninin Fransa’ya dayandığı bilinmektedir. Kartların üzerindeki bu simgeler o dönemde Fran-
sa’da ki toplumsal sınıfları temsil etmektedir. Kalkanı andıran kalp şekliyle kupa asil sınıfı ve 
kiliseyi; bir mızrağın ucuna benzeyen maça orduyu temsil etmektedir. Karo ise, o dönemin ticari 
deniz işletmelerinin eşkenar dörtken şeklindeki kiremitleri sebebiyle burjuva sınıfını; üç yapraklı 
yoncaya benzeyen sinek ise köylü sınıfını temsil etmektedir. Bugün poker, briç ve benzeri oyun-
larda, kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart olmasının nedeni de bu sınıflandırmadır.

İskambil kartlarının büyüklük sırası ikiden başlayarak ona kadar sıralıdır; bunlar halktır. Ondan 
sonra vale, kız, papaz ve as şeklindedir. Hayatın hem başını hem de sonunu simgeleyen as hem en 
küçük olarak ikinin altına hem de en büyük olarak papazın üzerine gelebilmektedir.

Kartlardaki vale, kız ve papazın aslında tarihteki önemli insanlar olduklarını ve aslında kartların 
üzerindeki bu karakterlerin duruşlarının bile bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz?

Kupa papazı, Frank kralı Charlemagne’dir. 
Fransız tasarımında elinde kılıç tutar başı sağa 
dönüktür. İngiliz tasarımında ise kılıcı başının 
üstünde tutar, başı sola dönüktür ve diğer 
kralların aksine bıyığı yoktur. 

Maça papazı, Kral Davut’tur. Fransız tasarı-
mında kral asası ve arp tutar, sola dönüktür; 
İngiliz tasarımında ise kılıç tutmaktadır ve 
sağa bakar.

Karo papazı ise en ilgincidir; çünkü karo papazının kolları yoktur ve bununla ilgili çeşitli rivayet-
ler vardır. Karo papazı Julius Caesar’ı temsil etmektedir. Fransız tasarımında elleri görünmez ve 
başı sağa dönüktür; İngiliz tasarımında başı sola dönüktür, arkasında balta vardır ve tek eli önün-
dedir. 
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Karo papazının kolları olmaması hakkında çeşitli söylentiler bulunmak-
tadır. Bunlardan en dikkat çekicileri; karo papazının iskambil kartlarını oluş-

turmuştur ancak bu kartlarla halka artan kumar sevdası sebebiyle kendi 
kollarını kestirmiştir; bir diğeri kupa papazı ile oyun oynayan karo papazı 

hile yapmış ve kupa papazı da karo papazının kollarını kesmiştir ve bu 
sebeple de yalnızca kupa papazının elinde kılıç vardır; bir başka riva-

yet dört papazın kaybedenin kollarının kesileceği iddiası üzerine kart 
oynadığı ve karo papazının yenildiği şeklindedir; iskambil kartlarını bulan karo 

papazının bir oyunda yenilmesi üzerine kendi bulduğu oyunda yenilmeyi hazmedeme-
mesi ve sonunda kollarını kestirdiği rivayetleri de vardır. Kollarının kesilmesine sebep olan olay 

yüzünden utanç duyan Karo papazının yüzü de bu sebeple kartı tutan kişiye doğru değildir.

Ancak Karo papazının Julius Caesar olduğu düşünüldüğünde tarihsel olarak hem iskambil kartla-
rını bulmadığı hem de öldüğünde dahi kollarının vücudunun bir parçası olduğu bilinmektedir. Bu 
sebeple bunlar yalnızca rivayettir ya da tarihsel karakterler yalnızca temsilidir.
Sinek papazı ise Büyük İskender’dir. Fransız tasarımında elinde kral asası ve kalkan vardır, sağa 
bakmaktadır. İngiliz tasarımında ise elinde kılıç, üzerinde haçlı küre bulunur, sola doğru bakar.

Kupa kızı, Yahudileri öldürülmekten kurtaran kahraman Judith’tir. İngiliz ve 
Fransız kartlarında aynı şekilde resmedilen tek karttır.

Maça kızı, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve 
barış tanrıçası Athena’dır. Fransız tasarımında sola dönüktür; 
elinde gül vardır. İngiliz tasarımında ise sağa bakar ve elinde 
asa vardır.

Karo kızı Tevrat ve İncil’de adı geçen Hz. Yakup’un eşi  Rac-
hel’dir. Fransız tasarımında sağa, İngiliz tasarımında ise sola 
dönüktür. 

Sinek kızı ise Yunan mitolojisindeki Argus’un annesi Argia’dır. Fransız tasa-
rımında elinde çiçek olmayan tek kızdır; başı sağa dönüktür. İngiliz tasarımında ise elinde çiçek 
vardır ve sola bakmaktadır.

Kupa valesi, yüzyıl savaşlarındaki Fransız ordusundaki kahraman komutan La Hire’dir. 
Fransız tasarımında başı hafif sola yatıktır. İngiliz tasarımında bıyıklıdır; elinde yaprak, 
başının arkasında balta vardır ve sola dönüktür.

Maça valesi ise, Charlemagne’in ordusunda paralı asker olduğu rivayet edilen Da-
nimarkalı efsanevi karakter Holger Danske nam-ı diğer Ogier the Da-
ne’dir. Holger, Fransız tasarımında tüylü şapka takar sağa 
dönüktür; İngiliz tasarımında ise bıyıklıdır ve sağa 
dönüktür elinde de farklı tasvirleri bulunan bir alet 
tutar. 
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Karo valesi, Truva Savaşı’nda yarı-tanrı Achilles’e karşı savaşan Truva Prensi 
Hector’dur. Fransız tasarımında sağa dönüktür. İngiliz tasarımında sola ba-
kar, elinde kılıç vardır.

Sinek valesi ise, Kral Arthur’un Yuvarlak Masa Şovalyeleri’nden Sir Lan-
celot’tur. Fransız tasarımında elinde kalkan tutar ve hafif sola dönüktür. 
İngiliz tasarımında ise tüylü şapkası vardır, sağa dönüktür ve elinde kal-
kan değil bir çeşit asa tutmaktadır.

Bu kadar tarihi ve önemli karakterleri bir arada barındıran kartlar hak-
kında tabiiki çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Kartlardaki kızların hepsi-
nin elinde çiçek vardır biri hariç; Argia (Sinek Kızı). Kartlarla ilgili bir rivayete göre si-
nek kızı savaşta olan Sinek Valesi Sir Lancelot’u beklemektedir. Bu yüzden yalnızca savaşta olan 
Sinek Valesinin elinde kalkan varken; Sinek Kızının çiçeği yoktur.

Maça kızı, karo papazı ve karo valesi ile 
ilgili aşk ve kanla dolu kısa da bir hika-
ye vardır.

Yine fark edileceği üzere, maça kızı Athena, 
karo papazı Julius Caesar ve karo valesi 
Hector’un yüzleri kartı tutan kişiye bak-
mamaktadır. Daha da ilginci, maça kızı 
Athena’yla karo valesi Hector birbirlerine 

bakamamaktadır.

Maça kızı Athena ile Karo valesi Hector birbirlerine aşıktırlar. Ancak Karo papazı Julius Ca-
esar ikisinin birlikte olmasını istemez ve bu aşka engel olur. Daha sonraki olayların gelişimi hak-
kında çok çeşitli rivayetler olmasına rağmen hepsinin sonucu aynıdır. Athena ve Hector birbirle-
rine kavuşamazlar ve bu yüzden birbirlerinin yüzüne bakamazlar. Daha sonra yaptığından utanan 
Caesar’da utancın bizim yüzümüze bakamaz ve kendini ben bu ellerle bunu planladım diyerek 
kollarını kestirir.

Rtc. Ali Can Kahyaoğlu
İzmir Rotaract Kulübü
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BİTKİ ÇAYLARI’NA FARKLI BİR BAKIŞ

Kış aylarına girmemizle birlikte yazın seve seve tükettiğimiz soğuk 
kahveler yerini yavaş yavaş bitki çaylarına bırakmaya başladı. Hafifçe 
kırgınlık hisseden arkadaşımıza, grip olduğunu söyleyen aile bireyle-

rimize hiç de zorlanmadan tavsiye edecek iki üç tane bitki çayı 
bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Peki kolaylıkla 

ulaşabildiğimiz, tarifler alıp verdiğimiz bu bitki çayları 
aslında nedir, ne zamandan beri kullanılır, niçin tercih 
edilir?

Çoğunlukla deneme yanılma yoluyla bulunan ve zamanla tıbbi reçeteleri oluşturulan bitkileri in-
sanoğlunun tedavi amaçla kullanması oldukça eskiye dayanmaktadır. Aradan geçen on binlerce 
yılda göçler, iklim değişiklikleri, sanayi devrimleri ve büyük dünya savaşları sırasında ilaç sanayi 
alanında önemli ilerlemeler (penisilinin bulunması vb.) olsa da bitkilerin tahtı asla sarsılmamıştır. 
Günümüzde insanların sağlıklı ve uzun yaşama beklentisinin giderek artması insanları her gün 
kullandıkları sentetik ilaçların yanı sıra daha doğal beslenme, daha doğal yaşama ve daha doğal 
ürünler kullanmaya itmektedir. Bu nedenle bitkisel ürünler günümüzde de oldukça popülerdir. 
Bitkisel ürünlerin en kolayca ulaşılanı kuşkusuz ki bitkisel çaylardır. 

Bitkisel çayların bu kadar sık kullanılmasının sebeplerine bakarsak tıbbi 
etkilerinin yanı sıra çoğu nedenin psikolojik temellere dayandığını göre-
biliriz. Hasta iken gidip kullanacağımız bitkiyi almak, çayı kendimiz hazır-
lamak, hazırlanırken bitkinin rengini ve kokusunu hissetmek, belki içerisine 
bir miktar tatlandırıcı bal koymak kendi tedavi sürecimize katkı sağladığı-
mızı düşündürür. Bütün bunların belirli bir ritüel dahilinde olması psikolojik 
açıdan kendimizi iyi hissetmemizi sağlar ve tabi ki ılık sıvı alımı hastalığımızda bizi rahatlatır. Ama 
bütün bunların yanı sıra bir çaydan daha yüksek tıbbi bir etki bekliyorsak yapmamız gerekenler 
çok daha farklıdır. 

Bir çayın tıbbi çay olabilmesi için öncelikle kullandığımız bitkinin tıbbi bitki olması gerekir. Tıbbi 
bitkiler Farmakope’lerde belirtilen özellikleri sağlayan, standardize edilmiş bitkilerdir. İçerdikleri 
etkin madde ya da madde kombinasyonları belirli aralıktadır, pestisit (zirai ilaç) kalıntıları bellidir, 
hatta toplanma zamanı ve kurutma yöntemleri bile belirlenmiştir. Nasıl doktor bize bir ilaç yazdı-
ğında içerisinde kaç mg ne bulunduğu belirliyse tıbbi bitkide de aynı şekilde içerdiği madde oranı 
belirli aralıkta olmalıdır. Aktarlarda açıkta çuvallar içerisinde tozun toprağın arasında, direkt güneş 
ışığına maruz kalarak depolanan bitkilerden maalesef ki bu standardizasyonu beklemek hayalpe-
restlik düzeyinde iyimserlik olur. Bu özellikleri sağlayan Farmakope analizleri yapılmış, sertifikalı 
bitkileri eczanelerden temin edebilirsiniz. 
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Tıbbi çay hazırlamak için ikinci önemli nokta hazırlama şekli-
dir. Bitkilerin kiminin çiçeğini (papatya), kiminin yaprağını (ke-
kik), kiminin ise kabuğunu (tarçın) tedavi amaçlı kullanırız. Ön-
celikle kullandığımız çayın bitkinin neresi olduğuna tam emin 
olmamız gerekmektedir. Bitkinin kullanılan kısmının değişme-
siyle tıbbi çayın hazırlanış şekli de değişmektedir, hatta hazır-
lama şekline göre suya geçen 

maddeler ve dolayısı ile bitkinin etkisi de değişecektir. Ihlamurun 
üzerine sıcak su döküp bekleyip süzerseniz antiseptik (mikrop öl-
dürücü), uzun süre kaynatıp kırmızı renge ulaşmasını sağlarsanız 
müsilajlı bileşikler suya geçeceğinden ekspektoran (balgam sök-
türücü ve yumuşatıcı) etki alabilirsiniz. 

Tabi ki bitki çaylarından yararlanırken doğru bitkiyi mi kulla-
nıyoruz bundan da emin olmamız gerekir. Üst solunum yolları 
enfeksiyonlarında güvenle kullanılan papatya bitkisi (Chamaeme-
lum nobile ile Matricaria recutita) dış görünüş itibari ile insektisit 
(böcek öldürücü) etkili Tanacetum cinerariaefolium ile karıştırıl-
maktadır. Halk arasında ikisine de papatya denilmesi nedeniyle 
yanlış bitkinin çay olarak kullanımı oldukça tehlikeli sonuçlara neden olabilmektedir. Öğrenciler 
ve yoğun çalışan kişiler arasında kullanılan, hafıza gelişimine faydalı olacağı yönünde ifadelerle 
çok popüler olan Ginkgo ürünlerinin çayları satılmaktadır. Ama ne yazık ki bu üründe etkili grubu 

oluşturan terpenik laktonlar kimyasal yapıları gereği suda çözün-
mezler.

Bitki çayı deyip geçsek de ne kadar çok ayrıntısı varmış değil mi? 
İnsan sağlığı söz konusu olduğunda asla emin olmadan, son 
dönemde popüler olan bloggerlar, sağlıklı yaşam kitapları, televiz-
yon programı ya da gazete yazıları, reklamla ve ya kulaktan dolma 
bilgilerle hareket etmemeliyiz. Bitkilerle tedavi bir bilimdir ve bi-
limde dogmalara, rastlantılara, kişisel tecrübelere yer yoktur. 

Son olarak kronik rahatsızlığı olan kişilerde ve hamilelerde bitki çayı kullanmadan önce mutlaka 
doktorunuza veya eczacınıza danışmanız gerektiğini ve herhangi bir rahatsızlık için doktora 
gittiğinizde kullandığınız bitkisel destekleri ve bitki çaylarını söylemeyi unutmamanızı hatırlat-
mak isterim. 

Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Kordon Rotaract Kulübü
Rtc. Ezgi Ak Sakallı

Bitkilerle tedavi bir 
bilimdir ve bilimde 

dogmalara, 
rastlantılara, 

kişisel tecrübelere 
yer yoktur. 



01.12.2017Asparagas Haberler

Münazara Değil MÜNAKAŞA!

  Geçtiğimiz ay  Bölgemiz Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörlüğü 
ile Göztepe Rotaract Kulübü İş Birliğiyle Rotary Ofis’de düzenlenen Rota-
Münazara RotaMünakaşaya döndü! Takımlar birbirine girerken arada 
kalan jüri üyeleri olaya nasıl müdahale edeceklerini bilemediler. Sonradan 
aldığımız bilgilere göre tartışma konusunun ‘Rotary’de başkanlık sistemine  
gerek var mı?’ sorusu olduğu öğrenildi.  Olaylar sırasında arada kalan Juri 
üyesi Bilişim Koordinatörü S.B hastaneye kaldırıldı...
 

Münakaşadan önce 
Juri Üyeleri...

AsparagazZ!
2440. Bölgenin en gaz, en asparagas haberleriyle bu dönem de karşınız-
dayız! Kim kiminle napmış en doğru kaynaktan öğrenenmenin tam yeri 
tam zamanı ;)
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Değerli Rotaractör Dostlarım; 

İş arama sürecinde hepimiz iş görüşmelerine 
çağrılıyoruz. Bazen bir sonraki görüşmemiz şu 
şekilde olacak cevabını alıp, sonu gelmeyen iş 
görüşmesi serileri başlayabiliyor. Bazen de biz 
sizi arayacağız cevabı ile karşılaşıyoruz.

PPeki bu görüşmelerde biz hangi konularda 
konuşmalı, hangi soruları yöneltmeliyiz. Bu 
sayımızda “İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular” yazımız ile karşınızdayız.

Keyifli okumalar dilerim.

Rtc. Yağız Burak GÖKÇE
UR 2440. Bölge, 2017-2018 Dönemi
Meslek Hizmetleri ve Projeler Koordinatörü
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Şirketi gerçekten tanıdığınızı hissettirin hatta ifade edin

İşİş görüşmesinde sizinle görüşmeyi yapan şirket yetkilisine veya İK profesyoneline 
mutlaka şirket hakkında fikir sahibi olduğunuzu ve şirket hakkında araştırma 
yaptığınızı hissettirin. Bunun için de görüşmeye gitmeden önce, bilhassa iş baş-
vurusunda bulunduğunuz pozisyonu ilgilendiren çalışmalar ve projeler hakkında 
bilgi sahibi olun. Şirketin web sitesini, sosyal medya hesaplarını, son yayınlarını ve 
makaleleri okuyun. Hatta eğer şirketin web sitesinde de yer alıyorsa “Basında çıkmış 
haberler” ve “Basın bültenleri” alanlarını ziyaret ederek, şirketin son yaptığı 
çalışmalarçalışmalar hakkında bilgi edinin. Görüşme sırasında şirket hakkında araştırma 
yaptığınızı kurduğunuz cümlelerle destekleyin. 

İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular

Yeni pozisyonunuzu yakından ilgilendiren tecrübelerinizi anlatın

HerHer iş görüşmesinde deneyimleriniz ve yetkinliklerinizle ilgili mutlaka soru sorulur. 
Bu mülakat sorularını, başvuruda bulunduğunuz o işi yapabileceğinizi kanıtlamak 
için kullanın. Daha öncesinde yaptığınız işlerden, görevlerinizden, tamamladığınız 
projelerden bahsedin ve daha da önemlisi o çalışmalarınızın sonuçlarına, neleri 
başardığınıza ve bu çalışmaların şirketinize sağladığı katkıya odaklanın. Böylelikle 
hem başarınızı ve öğrenme kabiliyetinizi bir önceki bir projeden veya çalışmanızdan 
açıklamış hem de talip olduğunuz pozisyonda neleri başarabileceğinizi göstermiş 
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Hem bir ekiple hem de tek başına çalışabileceğinizi gösterin

BirBir ekiple çalışabilme yeteneği, işverenlerin en çok değer verdiği niteliklerden 
biridir. Bu nedenle iş görüşmesini yaptığınız yetkili, geçmişte bir ekipte nasıl 
çalıştığınızı ve başarılı olabilmek için ekip çalışmasında nelerin üstünden geld-
iğinizi görmek ister. Bu nedenle daha önceki ekip çalışmalarından örnek vererek 
ekip çalışmasındaki uyumluluğunuzu vurgulayın. Ayrıca tek başına da 
çalışabildiğinizi ve tek başına yürüttüğünüz projelerinizi de detaylandırarak 
örneklendirin. 

İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular

Hırsınızı ve hedeflerinizi dile getirin

İşverenler  kariyer hedefi olan kişilerle birlikte çalışmak ister. İş başvurusunda bulun-
duğunuz şirketle ilgili kariyer hedefinizi ifade ederek, o şirkette neler yapmak iste-
diğinizi anlatabilirsiniz. Kariyer hedefinizi anlatmak hem bilinçli adım attığınızı hem 
işiniz konusunda hırslı ve istekli olduğunuzu hem de kendinize olan inancınızı 
gösterir.
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Kendi kendinizi motive edebildiğinizi gösterin

Kendinizi “motive” olarak tanımlamanız, o şirkette çalışmak için hem istekli old-
uğunuzu hem de verimli bir çalışmada bulunacağınızı gösterir.  Bu nedenle iş 
görüşmesinde geçmişteki çalışmalarınızda motivasyonunuzun size nasıl yardımcı 
olduğunu anlatarak yeni işiniz için duyduğunuz heyecanı dile getirin.

İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular

Başvurduğum pozisyonun zorlayıcı tarafları nelerdir?

AAdayın bunu sorması o kurumda uzun süre çalışmak istediğini ve işin zor taraflarını 
öğrenip hazırlanmak istediğini gösterir. Kendine güvenen, zorluklara karşı yılmak 
yerine gelişim ve değişimle başa çıkmayı tercih eden kişiler işin zorlayıcı taraflarını 
öğrenip ona göre hazırlanmak ister. Tabii ki bu soruya verilen cevap karşısında 
adayın takındığı tavır ve tutum da çok önemlidir. İşin zorlayıcı bölümlerini öğrendik-
ten sonra “Ben her zorluğu aşarım, bunlar zorluk mu, bence çok kolay” tarzında 
yanıtlar gereksiz özgüveni ve yüksek egoyu yansıtır ve işe alım uzmanının kafasında 
soru işasoru işaretleri oluşturur. Aday, zorlukları küçümsemek ve kendini övmek yerine zor-
lukla başa çıkabilmek için neler yapabileceğini, daha önce yaşamış olduğu somut 
zorluklarla başa çıktığı örnekleri de paylaşarak aktarmalıdır.
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Çalışacağım bölüm ve çalışma koşullarından bahseder misiniz?

AAdayın bunu sorması gelecekte çalışmayı hayal ettiği kurumu ve çalışma ark-
adaşlarını tanımaya hevesli olduğunu gösterir. Tabii bir de bu işi ne kadar çok iste-
diğini… Adayın bu sorunun cevabı karşısında takınacağı tutum ve tavırlar da 
mülakatı yapan işe alım uzmanına adayın nasıl bir ortamda çalışmak istediğine dair 
bilgiler verir. Adayın kafasında canlandırdığı kurum ve bölümle gerçeğin ne kadar 
uyuşacağının göstergesi bu sorudur.  Çalışma koşulları adayın işle ilgili bilmesi gere-
ken en kritik konulardan birisidir. Çalışma koşullarıyla ilgili “Çalışma süresinin ne 
kadarı ofiste ve ne kadarı sahada geçecek? İş sadece ofiste mi yapılacak yoksa iş 
seyahatleri de yapmak gerekecek mi, gerekli ise yurt içi mi yurt dışı mı ve ne sıklıkta 
gerçekleşecek?” tarzında sorularla bilgi alınmalıdır. 

İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular

Anahtar performans göstergelerim (KPI) neler olacak?

BuBu sorunun amacı başvurulan pozisyonun başarı kriterleri yani “Bu pozisyonda 
görev alan kişinin başardım diyebilmesi için neler yapması gerektiği” hakkında bilgi 
edinmektir. Adayın işi gerçekten istediğini ve kendine güvendiğini gösteren bir 
sorudur. Aday kafasında işe alınmayı çoktan aşmış ve işe başladıktan sonra nasıl 
başarılı olacağına odaklanmıştır.  Bu soruyla aday başarı yönelimi yüksek ve istekli 
bir aday olduğunu da işe alım uzmanına göstermiş olur. Diğer yandan başvurduğu 
pozisyonla ilgili performans kriterlerini öğrenen aday pozisyonun kendisine ne 
kadarkadar uygun olduğunu, pozisyondan beklenenleri karşılayıp karşılamayacağını bi-
reysel olarak da değerlendirmiş olur.
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Bir sene sonra benden neleri başarmamı bekliyorsunuz?

AAdayın bu soruyu sorması işi uzun vadeli gördüğünü gösterir. İşe alım uzmanının 
vereceği cevaba göre ve aday kendine güveniyorsa önüne konacak hedefleri aşabi-
leceğine dair izlenim yaratma imkanı bulur. İşe alım uzmanı bu konuda net ve 
açıklayıcı bilgi veremezse de adayın kurum hakkında izlenimi olumsuz olacaktır. 
Yani başvurulan pozisyon için başarı beklentisinin ne olduğunun cevabını işe alım 
uzmanı bilmiyorsa, bu kurumun kurumsal olmadığını, görev tanımı ve anahtar başarı 
göstergelerinin neler olduğunun net olmadığını gösterir. Çalışanlarından ne bekle-
diğini tam oladiğini tam olarak netleştirmemiş bir kurumun başarılı olması beklenemez. 

İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular

İşe alım sürecinde hangi adımlar var? Ne kadar süre içinde tamamlamayı planlıyor-
sunuz?

Adayın işi almak için çok istekli olduğunu ve planlı-programlı düşündüğünü 
gösteren bir sorudur. Aday işe alım sürecinin her aşamasının zamanlamasını 
mülakatta öğrendiğinde, kurumların en çok sıkıntı yaşadığı mülakat sonrası adayla 
iletişimin kopması sorunu da ortadan kalmış olacaktır. Aday işe alım sürecini 
öğrendiğinde sürekli merak etmekten kurtulacağı için devamlı işe alım uzmanını 
arayıp sonucunu sormayacaktır. Genellikle adaylar birden fazla kurumla aynı anda 
işe alım görüşmesi yaptıkları için aralarından birini seçerim dürtüsü ve tabii bir de 
mülamülakat heyecanıyla işe alım sürecinin ne zaman tamamlanacağı hakkında işe alım 
uzmanına soru sormaz. İstikrarlı ve kararlı bir aday zaten kafasında işe başlama için 
de bir süreç planlamıştır, hele de işe alım süreci çok aşamalı ve uzunsa 3-4 ay işsiz 
kalmak istemeyecektir.
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Kurumda eğitim ve gelişim açısından neler yapılıyor?

AAdayın kurumda göreve başladıktan sonra sürekli kendini geliştirmeye hevesli old-
uğunu gösteren bir sorudur. İşe alım uzmanının verdiği cevap karşısında adayın tavrı 
ve tutumu da çok önemlidir. İşe alım uzmanı eğitim ve gelişim adına sadece yönetim 
kadrosu için eğitimler düzenledikleri cevabını verdiğinde adayın tepkisi “Siz sadece 
yönetim kadrosuna mı değer veriyorsunuz, diğerleri nasıl gelişecek?” olmamalıdır. 
Kurumda eğitim-gelişim adına hiçbir faaliyet de yapılmıyor olabilir, bu da adaya ku-
rumun seçilmesi uygun bir yer olmadığını gösterir. Değişimin çok hızlı gerçekleştiği 
ve rekabetin her an arttığı günümüz iş yaşamında kurum olarak gelişmeyenlerin 
başarılı olması mümkün değildir.

İş Görüşmesinde Sorulacak Sorular, 
Bahsedilecek Konular
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PROJELERDEN VE DUYURULARDAN
HABERDAR OLMAK İÇİN;

FAN PAGE: Facebook.com/Rotaract2440

GRUP: Facebook.com/groups/rotaract2440

Rotaract2440

facebook.com/rotaractakademi


