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Başkanın Mesajı
Sevgili Ataşehir Rotary ailem,
Sağlık şartlarının gittikçe ağırlaştığı bu günlerde toplantılarımızı Zoom üzerinden çevrimiçi olarak
her hafta yapmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay neler yaptık kısaca bir göz atacak olursak:
6 Ekim ve 13 Ekim Salı günleri toplantılarımızı yüzyüze açık havada tüm hijyen ve sosyal
mesafe şartlarına uygun olarak gerçekleştirdik. Toplantılarımız oldukça da keyifli geçti. Hem
hhj
projelerimizi konuştuk hem de sohbet etme imkanı bulduk.
10 Ekim akşamı sevgili Gökçe&Yaşar Bağlan’ın ve 11 Ekim sabahı sevgili Pınar başkanımın
ocakbaşlarında keyifli sohbetler yaptık.
25 Ekim günü sevgili Vildan&Osman Yaman’ın tüm kulüp üyelerimizin davetli olduğu
ocakbaşında, GDG Nezih Bayındır ve eşi Belkıs Hanım da bizlerle birlikte oldu. Geçen dönem
almaya hak kazandığımız; yüzde yüz EREY bayrağımızı, Rotary Vakfına üye başına 100 USD
üzeri bağış yapan kulüp bayrağımızı ve 2420. Bölgede Vakfa en yüksek katkı sağlayan 3. Kulüp
olduğumuzu belgeleyen bayrak ve mektubumuzu GDG Nezih Bayındır, GDB Özgür Çevik’e teslim etti. Tüm
ocakbaşlarımızda Polio kutusu ile polio için bağışlarımızı topladık.
20 Ekim Salı akşamı toplantımızda konuk konuşmacı olarak Yeditepe Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya’yı “Pandemiden korunma yolları ve aşılama” konulu sunumu ile ağırladık.
26 Ekim Pazartesi akşamı 2420. Bölge kulüplerinden 35 kulübün katılımı ile gerçekleştirilen ortak toplantıya katıldık ve
GDG Mehmet Sabri Görkey’in “Rotary’nin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu sunumunu dinledik.
Kulübümüze sevgili Gökhan Meriç ve sevgili Mustafa Bayraktar yeni üye olarak katıldılar.
Ekim ayı sonu itibariyle tüm üyelerimizin, kişi başı 100 USD EREY bağışı tamamlandı.
1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Selebral Palsy’li arkadaşlarımıza destek olmak üzere gerçekleştirilen STEPtember
projesine dahil olarak 416.215 adım attık ve 1.475 TL bağış topladık.
İnönü İlköğretim Okuluna; okulun internet alt yapısının güçlendirilmesi ile bilgisayar sınıfının kablo yenilenmesi
konusunda yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu konuda bize destek olan ATEL firması okula 3 adet ikinci el bilgisayar
bağışında da bulundu. Önümüzdeki günlerde Atel firması sahibi Ahmet Sezgin’e Eğitim Dostları Sertifikasını okulda
takdim edeceğiz.
İnteractorlerimiz ile 24 Ekim tarihinde RYLA eğitimimizi gerçekleştirdik.
Pet şişe-Mont Projemiz için elyafımız hazır, kumaş sponsoru arayışımız devam ediyor. Montların dikişini yapacak
firmalardan da fiyat konusunda bilgi bekliyoruz.
Bildiğiniz gibi geleneksel projelerimizden olan “Atamıza Gidiyoruz” projesini bu sene gerçekleştiremiyoruz. Ancak bu
projenin yerine bu sene “Atatürk’ü Anlatıyorum” konulu ilköğretim öğrencileri arasında bir kısa video yarışması
düzenliyoruz. Bu konuda gerekli temasları Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirdik. Bürokratik nedenlerle 1016 Kasım arasındaki Atatürk haftasına yetişmemesi sebebiyle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ödül
törenini gerçekleştirecek şekilde yapmaya karar verdik. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Toplum Birliği Mahallemiz muhtarı Saadettin Kahraman’ı ziyaret ederek mahallede yapabileceğimiz projeler
konusunda fikirlerimizi paylaştık. Bahar aylarında mahallede yaşayan vatandaşlarımız için meslek edindirme kursları
düzenlemek üzere görüş birliğine vardık.
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Başkanın mesajı devam..
Burs komitesi başkanımız GDB Özgür Çevik ile birlikte bursiyerlerimizle Zoom üzerinden bir toplantı gerçekleştirdik.
Önceki yıllarda 20 öğrenciye burs veriyorduk. Ancak bu sene fon yaratıcı projeler üretemediğimizden mezun olan
bursiyerlerimizin yerine yeni bursiyer öğrenci alamıyoruz. Eğitim hayatı devam eden 10 bursiyerimiz için burs desteğine
devam ediyor ve burs ödemelerimize bu ay itibariyle başlıyoruz.
30 Ekim günü İzmir ve çevresinde gerçekleşen deprem hepimizi oldukça üzdü. Bu vesile ile depremde hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Depremin yaralarını sarmak için 2440. Bölge Bayraklı’da 100 çadır ile Rotary Barınma Yerleşkesi oluşturdu. Bölgemiz
kulüpleri ile birlikte, bizde yapılan yardım çalışmalarına gereken her türlü desteği sağlamak üzere temaslarımıza
başladık. İhtiyaçlar netleştiğinde gereken nakdi ve ayni desteklerimizi sağlayacağız.

Yeni bir aya başlarken; sizlere sağlıklı, mutlu ve güzel günler
diliyorum.

Rtn. Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı

Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
: 21

09 Kasım Eylül Öktem

Katılan Üye Sayısı : 12

09 Kasım Yener Yüksel

Devamlılık Oranı

: % 57,1

İlk Gelen Üye

: Sibel İpekten

Doğumgünlerini kutluyoruz.

Devam %si en yüksek Üye : Aslı Ağaoğlu

Önceki Toplantı Notları

03/11/2020 Toplantı Gündemi

33 kulübün katılımı ile ortak toplantı olarak

1. Mutlu günlerin kutlanması.

gerçekleştirdiğimiz

toplantımızda

değerli

GDG Mehmet Sabri Görkey’in, “Rotary’nin

2. Duyuruların iletilmesi.

Dünü, Bugünü, Yarını” konulu sunumunu

3. Projelerin Konuşulması

dinledik.

4. Geçmiş dönem başkanlarımızdan Fatih
Başkanımızın

Rotary

bilgileri

sunumu.
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hakkındaki

Bölge Duyuruları

➢

➢ Bu yıl pandemiden dolayı bir ilk gerçekleşecek olup 42. İstanbul Maratonu Türkiye’nin hatta dünyanın
her yerinden koşulabilecek ve kampanya açılabilecektir. 42. İstanbul Maratonu sanal platform
üzerinden 07-08 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir. Kampanyanızı oluşturmak ve sanal koşuya
katılmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
1. İlk olarak, https://ipk.adimadim.org/ adresinden kullanıcı profilinizi oluşturduktan sonra; ‘Yardım
Kampanyalarım’ sekmesinden ‘Kampanya Aç’ butonuna tıklayarak yönlendirilen ekranda Etkinlik:
İstanbul Maratonu – 2020 Proje: TEV-Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi seçip sizin için
oluşturulacak linkle 26 Ekim’den itibaren bize destek olmaya başlayabilirsiniz.
2. Sanal koşuya kayıt olmak için; https://event.spor.istanbul/ adresinden üyelik kaydınızı yapabilir ve
yönlendirilen sayfa üzerinden ‘Sanal Koşu’ adımını seçerek etkinlik kaydınızı oluşturabilirsiniz. TEV
Ailesi ile birlikte bir maraton heyecanını daha birlikte yaşayacak, bir projemizi daha hayata geçirecek,
TEV’li gençlerimizin ihtiyaçları için yine azimle çalışmış olacağız.
Gaye Binark
2420 Bölge Guvernörü

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - KASIM
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri
➢ 24 Ekim Cumartesi günü İnteract kulübümüz ile eğitmenliğini Can Gedik’in yaptığı bir e-RYLA
gerçekleştirdik.
➢ 25 Ekim Pazar günü sevgili Vildan Başkanımız tarafından düzenlenen ocakbaşı toplantısını değerli
GDG Nezih Bayındır’ın katılımı ile gerçekleştirdik. Polio kumbaramız ile Polio ile mücadele için bağış
topladık.
➢ Sevgili Nezih Guvernör geçen sene kazandığımız yüzde yüz EREY kulüp bayrağımızı sevgili Özgür

Başkanımıza takdim etti.
➢ Yenisahra Rotary toplum birliği mahallemizin muhtarını ziyaret ettik. Yenisahra mahallesinde
yapabileceğimiz projeler hakkında görüştük.

Haftanın Sözü

“Cesaret her zaman kükremez.
Bazen cesaret, günün sonunda
‘Yarın tekrar deneyeceğim’ diyen, o kısık sestir.”

Mary Anne Radmacher
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - KASIM

Rotary’de Kasım ayı, Vakıf Ayı’dır. Uluslararası Rotary (UR), zaman ilerledikçe, başarılı olması ve
ayakta kalabilmesi için sağlam bir finansal desteğe ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç 1917 yılında UR'nin
6. Başkanı Arch C. Klump ın gayreti ile Rotary Bağış Fonu adı ile yaşama geçmiş, 1928 yılında
kurumsallaşarak Rotary Vakfı adı ile tüzel kişiliğe ulaşmıştır.
Kurulduğu 1917 yılındaki varlığı dolarken, 1928 yılında bu varlık USD'ye yükselmiştir yılında
Uluslararası Rotary Vakfı nın aktif ve pasif toplamı Bir Milyar USD'nin üzerine çıkmıştır. Bugün Rotary
Organizasyonu nun dünya çapındaki başarısını Uluslararası Rotary Vakfı nın varlık ve finansal
gücüne bağlıdır.

Tarihte Bu Hafta
➢ 03/11/1912 Tamamı metalden yapılmış ilk uçak, Fransa'da, pilotlar Ponche ve Prinard

tarafından uçuruldu.
➢ 04/11/1922 İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi, Tutankamon'un mezarını keşfetti.
➢ 04/11/1937 Mark Twain Cemiyeti, Atatürk'e madalya verdi.
➢ 05/11/1934 Devlet Tiyatroları kuruldu.
➢ 05/11/1936 Eski adı Mekteb-i Mülkiye olan Siyasal Bilgiler Okulu İstanbul'dan Ankara'ya

taşındı.
➢ 06/11/1923 ABD'li Jacop Schink, ilk elektrikli traş makinesinin patentini aldı.
➢ 06/11/1936 İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açıldı.
➢ 07/11/1665 Yaşayan en uzun ömürlü gazete The London Gazette ilk kez yayımlandı.
➢ 07/11/2003 Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı ''MV Daulus'' İzmir'in Alsancak Limanı'na
geldi.
➢ 08/11/1829 Uzun Mehmed Zonguldak Ereğlisi Kestaneci köyünde ilk maden kömürünü buldu.
➢ 08/11/1895 Alman fizikçi Wilhelm Röntgen, X ışınını keşfetti.
➢ 09/11/1989 Berlin Duvarı yıkıldı.
➢ 09/11/1994 Aziz Nesin "Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü"nü aldı. Ödülü, merkezi New
York'ta bulunan Gazetecileri Koruma Komitesi verdi.
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Üyelerimizi Tanıyalım – Rtn. Aslı Ağaoğlu
Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi’nde bu hafta Rtn. Aslı Ağaoğlu’nu ağırlıyoruz. Sevgili Aslı Ağaoğlu’nun hayat
hikayesini kendisinden dinleyelim.

“Bilen bilir İzmir’in ayazı meşhurdur, güneşi görüp
aldanırsın, sonra iliklerine kadar donarsın. İşte böyle bir
soğukta, Mart’ın on birinde İzmir’de doğmuşum.
Çocukluğum 80’lerde, ilk gençliğim 90’ların sıcaklığında
geçti. Şanslı çocuklardık biz, dostluğu, komşuluğu, insan
ilişkilerini en saf hâliyle yaşadık.
Lise bitip üniversiteye adım atma vakti geldiğinde benim
için yeni bir macera başlıyordu artık. İstanbul, hayallerimin
şehri, kucak açmış beni bekliyordu. O zamanlar pek de
kıymetini bilemediğim okul yıllarım, Yeditepe Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler bölümünde geçti.

Geriye dönüp baktığımda bana en büyük katkısının okul arkadaşlarım ve hayat arkadaşım olması da
tuhaf sayılmaz aslında çünkü arkeolog olmama karşı çıkan sevgili ailemin zoruyla seçmiştim bu
bölümü. Diplomat olmakla hiç ilgilenmediğim gibi sanat tutkum da hiç geçmemişti.
2000’ler benim için hızla geçerken hayatıma yeni mucizeler de ekledi. Ben daha kendimi
büyütememişken iki boncuk gözlü oğlan girdi hayatıma. Sigorta sektöründe başlayan çalışma
hayatım da sekteye uğradı ister istemez. Tüm zamanımı alan iki yakışıklı, hayallerimin, hedeflerimin,
ideallerimin tam da ortasına yerleşmişti. Bundan şikâyet ettiğim sonucu çıkmasın, aksine onları
yetiştirmeyi iş edinmiştim kendime. Sonuçtan da çok memnun olduğumu belirtmek isterim.
2010’ları yarılarken, kendime vakit ayırma zamanımın geldiğini fark edip önce iş hayatına geri
döndüm. Yakın arkadaşımla birlikte yürüttüğümüz acentemizde, sigorta hizmetleri vermeye başladık.
Ara verdiğim zamanı kapatıp her şeyi yoluna koyduğumda, geriye hep almak istediğim arkeoloji
eğitimi kalmıştı. Ancak araya giren yıllar gözümü korkutmadı desem yalan olur. Böylece Sanat Tarihi
bölümünü seçip daha sakin bir giriş yapmaya karar verdim. İyi ki öyle yapmışım, iş hayatının yanı
sıra öğrenciliğe dönmenin, ufkumu ne kadar genişlettiğini anlatmam mümkün değil. Şimdi yeni
hedefim arkeoloji okumak. :)
Tüm bunlar olurken, hepinizin tanıdığı büyük oğlumuz Ata, MUN konferansları sayesinde Rotary ile
tanıştı ve Interact oldu. Öylesine heyecanla yaptıkları projeleri, insanlara dokundukları aktiviteleri
bizimle paylaşıyordu ki, onun heyecanına ortak olmak istedik. Pek çok etkinliğine eşlik ettik, Rotaract
ve Rotary dünyası ile tanıştık. Ata’nın teşvikleriyle biz de Rotaryen olduk ve ailece elimizden gelen
desteği vererek,bu büyük ailenin bir parçası olduk. Böylece 2017’de Sarıyer Rotary Kulübü’ne üye
olduk. Kulüpte, Gençlik Komitesinde aktif rol almanın yanı sıra, Bölge Mun Komitesinde görev aldım
ve 2019-2020 döneminde Kulüp Sekreterliği yaptım.
Bize kucak açan Ataşehir Rotary Kulübümüzün taze bir üyesi ve bir İzmirli olarak, son günlerde
yaşadığımız üzücü İzmir depremi nedeniyle, hikayemi hazırlarken biraz duygusal davranmış
olabilirim. Sıcak karşılamanız ve dostluğunuz için tekrar teşekkür etmek isterim. Zor günler de bizim
için elbet, ama biz hep iyi günler görelim hep güzelliklerde buluşalım, dilerim.”
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