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Başkanın Mesajı
Sevgili Ataşehir Rotary Ailem,
Yeni yılın ilk ayını da tamamladık.
Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz proje ve faaliyetlerimize bir göz atacak olursak;

hhj

4 Ocak Pazartesi günü Yeni Sahra Toplum Birliği mahallemizdeki ihtiyaç sahibi
çocuklara 100 adet çocuk montu 100 adet bot ile eşlerimiz ve arkadaşlarımız
tarafından örülen 100 adet atkı-bere takımını dağıttık.
5 Ocak Salı akşamı, toplantımızda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a Meslekte Üstün Hizmet Ödülü
vermek üzere ödül törenimizi gerçekleştirdik. Sevgili Esin hoca aşılarla ilgili çok değerli bilgilerini
bizlerle paylaştı.
19 Ocak toplantımızda Melda Hüseyinoğlu Mindfulness ile ilgili keyifli bir sunum gerçekleştirdi.
Özgür Başkanımın önderliğinde kuraklığın çok konuşulmaya başlandığı şu günlerde, küçük
ipuçlarıyla su tasarrufu sağlamak ve evlerimizde suyu dikkatli kullanmaya yönelik farkındalık
yaratmak için “Bir Damla Da Sen Sakla” isimli projemizi öncelikle kulüp üyelerimiz ile başlattık.
Atamıza Gidiyoruz projemizin yerine gerçekleştireceğimiz “Atatürk’ü Anlatıyorum” kısa video
yarışmamızın

hazırlıklarını

tamamladık.

İnternet

üzerinden

başvurumuzu

gerçekleştirdik.

Önümüzdeki günlerde gerekli evrakları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz.
Sevgili Ataşehir Rotary aileme sağlık ve mutluluk dolu
günler dilerim.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
02 Şubat Barkın Alp

: 23

Katılan Üye Sayısı : 14

05 Şubat Şölen İpekten

Devamlılık Oranı

: % 60.87

Doğum günlerini kutluyoruz.

İlk Gelen Üye

: Pınar Tokatlıoğlu

Devam %si en yüksek Üye :

05 Şubat Ferudun & Gülten Eralp

Gökhan Meriç

Evlilik yıldönümlerini kutluyoruz.

02/02/2021 Toplantı Gündemi

1. Mutlu günlerin kutlanması.

2. Duyuruların iletilmesi.
3. Projelerin konuşulması.

Önceki Toplantı Notları

➢
Geçen

haftaki

toplantımızda

mevcut

projelerimizi

değerlendirdik

ve

takip

gerçekleştireceğimiz projelerimiz hakkında konuştuk.
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eden

aylarda

Bölge Duyuruları
➢

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - ŞUBAT
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri

➢ Ataşehir Rotary Kulübü olarak, içme ve kullanma suyunun kullanımında farkındalık yaratmak ve
tüketim alışkanlıklarımızı tasarruf yönünde değiştirmek adına bir kampanya başlatıyoruz. İlk
hedefimiz ise kulüp üyeleri olarak kendi su tüketimimizi bu ay %15 oranında azaltmak.

Haftanın Sözü

“Daha son sözü söylemedi hayat;
Belki yarınlar, mutlu sonlar var?”

Nazım Hikmet
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - ŞUBAT

Şubat Ayı Rotary’de “Barış” ve “Anlaşmazlıkların Önlenmesi ve Çözümü” ayıdır. Tüm dünyada milyonlarca insan silahlı
çatışma veya zulüm nedeniyle yerlerinden ediliyor. Aslında, silahlı çatışmalardaki kayıpların% 90'ı siviller, bunların yarısı ise
çocuklardan oluşuyor. Rotary ailesi, hizmet projeleri ve Rotary programları aracılığıyla, yoksulluk, eşitsizlik, etnik gerilim,
eğitime erişim eksikliği ve kaynakların eşitsiz dağıtımı dahil olmak üzere çatışmanın yapısal nedenlerini ele alan projeler
yürütmekte kararlılığını sürdürmektedir.
Bu kapsamda Hindistan’daki Bangalore North Kulübü’nün Rotary Grant ile finanse ettiği Haziran 2021’de başlayacak
“World Peace Mission” projesine göz atalım. Kulüp proje kapsamında bir yılda karayoluyla 250.000 km giderek 133 bölge
ziyaret etmeyi hedefliyor. "Hepimiz ölmek için doğduk ve doğumdan ölüme kadar olan bu yolculukta Barış içinde yaşamamız
gerekiyor". "Bu dünyaya tıpkı Bedenimize, Zihnimize ve Ruhumuza baktığımız gibi bakın". "Üretin, ihtiyacımız olanı koruyun,
azaltın ve kaynaklarımızı gerektiğince kullanın". "Dünyayı kendiniz olarak Koruyun, Projelendirin ve Tanıtın". “Yaşa ve Yaşa”
Suistimal veya aşırı kullanım yapmayalım.İnsanların bizi yok etmek için silah yapmayı bırakmalarını isteyelim. Dostluğu
şefkatle çözelim ve yenileyelim. Ülkeleri bir araya getirmek için köprüler kuralım, kıtaları bir araya getirelim, böylece hep
birlikte yaşayalım. VISA’ya ihtiyaç duymadığınız bir dünya hayal edin. Farklı para birimlerine ihtiyaç duymadığınız bir dünya
hayal edin. Biz hayvanlardan daha iyi değil miyiz? Evet ise mutlu ve huzurlu bir yaşam kurmak için yaşayalım. “

Tarihte Bu Hafta

➢ 02/02/1935 Ayasofya Müzesi halkın ziyaretine açıldı.
➢ 02/02/1938 Bursa'da Merinos Fabrikası, Atatürk tarafından törenle açıldı.
➢ 03/02/1933 Ankara İstanbul arasında ilk deneme uçuşu yapıldı.

➢ 03/02/1998 Türkiye, (Uluslararası Çalışma Örgütü) İLO'nun "Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklayan" iki
maddesine imza attı.
➢ 04/02/1902 Paris'te 1. Jön Türk Kongresi yapıldı.
➢ 05/02/1956 Meriç ve Tunca nehirleri dondu; Yeşilköy ve Mecidiyeköy'e kurtlar indi ve İstanbul halkı
ekmeksiz kaldı.

➢ 06/02/1928 Anayasa'ya Laiklik ilkesi kondu.
➢ 06/02/1936 Beyaz Olimpiyatlar'da (Garmisch Parten - Kirchen Olimpiyatları) ilk kez Türk bayrağı
dalgalandı.
➢ 07/02/1914 Charlie Chaplin (Şarlo)'in ilk filmi ''The Little Tramp'' gösterildi.
➢ 07/02/1987 Ünlü gösteri salonu Şan Sineması gece bütünüyle yandı. Gösteri salonunda 1986
sonbaharından bu yana Ferhan Şensoy’un sahnelediği "Muzır Müzikal" adlı oyun sergileniyordu.
➢ 08/02/1870 Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı. Sınavla 32 kız öğrenci alındı.
➢ 08/02/1951 Atatürk'ün manevi kızı ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen, pilot olarak Kore
Savaşı'na katılmak için başvuruda bulundu. Sabiha Gökçen'in bu girişimi batı basının da geniş bir

biçimde yer aldı. Ancak Gökçen'in bu isteği Amerikan ordusunda kadın pilot bulunmaması nedeniyle
gerçekleşemedi.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Selda Gökmen
Eşlerimizi Tanıyalım köşemizde bu hafta Roteş Selda Gökmen’i ağırlıyoruz. Sevgili Selda Gökmen’in hayat hikayesini kendi
sözlerinden dinleyelim:

“Merhaba Sevgili Dostlar,
Bültenimizin bugünkü konuğu ben oldum. Keyifle okumanızı dilerim.
09 Nisan 1963 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin North
Carolina Eyaletinde dünyaya gelmişim.

,

İlkokulu Ankara Hamdullah Suphi okulunda, Orta-Lise tahsilimi
Ankara Deneme Lisesi’nde tamamladım. Babamın OECD’deki
görevi nedeniyle liseyi bitirince Fransa’ya yerleştik. Burada Paris
Sourbonne Üniversitesi Psikoloji bölümüne tek bir kelime Fransızca
bilmeden, yapılan mülakatı kazanarak başladım. Fransa’nın
psikolojisi, bu yüzden kırk yıldır bozuktur. ☺

Babamın görevi bitince tekrar Türkiye’ye döndük. Üniversite hayatım henüz tamamlanmadığından
dönünce Hacettepe Üniversitesi’ne kaydımı aldırdım. Buradan mezun olduktan sonra o dönemde
sadece Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan Odyoloji Bölümü’nde Yüksek Lisansımı tamamlayarak
yedi yıllık eğitim hayatıma son verdim ve Uzman Odyolog olarak çalışma hayatıma başladım.
Okurken zorunlu ama kadrosuz olarak Hacettepe’de ve daha sonra bazı özel kliniklerde kısa süre
çalıştım. Emekli oluncaya kadar çalıştığım ve son derece keyifli zamanlarımın geçtiği Gazi
Üniversitesi Hastanesi’nden, eşimin işi nedeniyle; İstanbul’a 2006 yılında transfer olması sebebiyle
ayrıldım. Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde çalışırken kendime ait işitme ve konuşma bozuklukları
eğitimi verdiğim özel bir işyerim de olmuş ancak İstanbul’a gelmemiz sebebiyle burayı da kapatmak
zorunda kalmıştım. İstanbul’a geldikten sonra çalışmaya devam ettim. Farklı kliniklerde çalıştım. Şu
anda Cochlear Firmasında çalışmaktayım.
Gezmeyi ve eğlenmeyi çok seven, son derece sosyal biri olarak, 1986 yılında Kocatepe Rotaract
Kulübü üyesi oldum. Hayatını zehir etmeyi planladığım eşim Erden ile de orada tanıştım ☺. 1989
yılında evlendik. Hepinizin bildiği gibi Ersel adında bir oğlumuz var.
Kitap okumayı, yürüyüş yapmayı, gezmeyi, farklı yerleri görmeyi, farklı lezzetleri tatmayı ve yapıp
tattırmayı, kahve içmeyi çok severim. Bunlardan herhangi birini yapmak için mutlaka fırsat yaratırım.
Keyifli Günlerde Yine Tekrardan Birlikte Olmak Dileği İle Sevgiyle ve Sağlıkla Kalın….”
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