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Başkanın Mesajı
Sevgili Ataşehir Rotary Ailem,

Dönemimizin ilk 6 ayında bir takım zorluk ve sıkıntılar da olsa projelerimizi
hhj
üretmeye
devam ettik. En önemlisi her hafta toplantılarımızda birlikte olmaya birlik
ve beraberliğimizi devam ettirmeye çalıştık.
Aralık ayında kulübümüze yeni katılan üyelerimiz sevgili Gökhan Meriç ve sevgili
Mustafa Bayraktar’ın üye kabul törenini gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu ve Karma Astrolog Laden Baygın’ı konuk konuşmacı olarak ağırladık.
16 Aralık’ta Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu müzik sınıfına 30 adet darbuka teslim ettik.
31 Aralık akşamı zoom üzerinden sevgili Aynur ve Şeref Özcan’ın hazırladığı “Yılbaşı Gazinosu”
etkinliğinde katılan arkadaşlarımızla oldukça keyifli bir zaman geçirdik. Neşeli bir şekilde yeni yıla
girdik.
4 Ocak Pazartesi günü Yeni Sahra Toplum Birliği mahallemizdeki ihtiyaç sahibi çocuklara 100 adet
çocuk montu ve 100 adet bot ile eşlerimiz ve arkadaşlarımız tarafından örülen 100 adet atkı-bere
takımını dağıttık.
Yarın akşam yapacağımız eşli toplantımızda da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a Meslekte
Üstün Hizmet Ödülü’nü vereceğiz.
2021 yılının sizlere ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk
getirmesini, toplantılarımızın yüz yüze yapılabildiği bir yıl
olmasını diliyorum.

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,

Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
1 Ocak Berk Yaman

: 23

Katılan Üye Sayısı : 15

2 Ocak Ersel Gökmen

Devamlılık Oranı

: % 65.2

5 Ocak Naz Eralp

İlk Gelen Üye

: Pınar Tokatlıoğlu

10 Ocak Bulent Yazıcı

Devam %si en yüksek Üye :
Doğum günlerini kutluyoruz.

Gökhan Meriç

05/01/2021 Toplantı Gündemi

1. Mutlu günlerin kutlanması.
2. Duyuruların iletilmesi.
3. Projelerin konuşulması.
4. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Ödül Töreni

”
Önceki Toplantı Notları

➢
Geçen haftaki toplantımızda konuk konuşmacımız Karma Astrologu Laden Baygın’ın “Karma
Astrolojinin Derinlikleri” konulu sunumunu dinledik. Astroloji ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.
Laden Hanım, kulübümüzün haritasını yorumladı biz de keyifle dinledik 😊
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Bölge Duyuruları

➢ 30 Kasım 2020 tarihinde, 2420 Bölge ROTARY - UNICEF işbirliği kapsamında yapılan
tanıtım toplantısına yüksek sayıda katılım gerçekleşmiştir. 30 Kasım tarihinden sonra destek
veren kulüpler KOKART ile birlikte, TEŞEKKÜR BELGESİ almaya hak kazanmıştır.

➢

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - OCAK
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri

✓ 31 Aralık akşamı katılan üyelerimizle birlikte sevgili Şeref Başkanımız ve eşi Sevgili Aynur Hanım’ın
organize ettiği Naftalinli Plaklar Gecesi’ne katılarak çok keyifli dakikalar geçirdik.

✓ Yeni Sahra Toplum Birliği mahallemizdeki ihtiyaç sahibi çocuklara 100 adet çocuk montu ve 100 adet
bot ile eşlerimiz ve arkadaşlarımız tarafından örülen 100 adet atkı-bere takımını dağıttık.

Haftanın Sözü

“Güneşi gözden kaçırdım diye ağlarsan,
yıldızları da göremezsin.”

TAGORE
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - OCAK

Ocak Ayı Rotary’de Meslek Hizmetleri Ayı'dır. Rotaryenlerin kendi iş veya meslek dallarını Rotaryen dostları nezdinde
temsil etme ve işlerini en yüksek etik standartları içerisinde yapma ve mesleklerinde örnek kişi olma taahhütlerinden ötürü
Meslek Hizmetleri üyeleri ile kişisel olarak en yakından ilgili olan hizmet dalıdır.
Meslek hizmetleri programlarında iş, ticaret, sanayi ve meslek dallarında kaliteyi yükseltici iş ilişkilerini güçlendirmenin yolları
aranır ve bu amaçla meslek hizmetleriyle ilgili programlar düzenlenir. Rotaryenler her bir kişinin günlük iş ve meslek
faaliyetlerini yaparken, bu çalışmaları ile daha iyi bir topluma kavuşmak için çok değerli bir katkıda bulunduklarına inanırlar.

Meslek hizmetlerinde yardımcı olmanın bir yolu genellikle genç ve yeni yetişen kişilere yol göstererek, onların meslek
seçimlerinde öncü olmak, mesleklerinin özelliklerini tanıtmak gibi hizmetlerdir. Bazı kulüpler bu amaçlar doğrultusunda
okullara giderek meslekleri hakkında konferanslar verir ve gençlere ışık tutmaya çalışırlar.
Diğer bir kısım Rotary kulüpleri ise toplumda kendi mesleklerinde başarılı olmuş kişileri ödüllendirme yoluyla mesleki başarıyı
yüreklendirmek ve yüceltme yoluna giderler. Rotary'de bir sembol haline gelmiş olan "4'lü Özdenetim" ve benzeri diğer
meslek ahlakı ile ilgili iş ve meslek hizmetlerinde dürüstlük aşılayan sözleri ve deyimleri gençlere aşılayarak

iş dünyasına girmeye hazırlanan gençleri iyiye doğru yönlendirmeye çalışırlar.

Tarihte Bu Hafta

➢ 05/01/1934 Avukatlar Birliği'nin ilk kongresi İzmir'de yapıldı.
➢ 05/01/1984 Kürtaj uygulaması İstanbul'da başladı.
➢ 06/01/1838 Samuel Morse, kendi geliştirdiği ''Morse Alfabesi''ni açıkladı.

➢ 06/01/1956 Kanada'da 14 ülkenin katıldığı hava gösterisi yarışmalarında Türkiye birinci oldu.
➢ 08/01/1958 14 yaşındaki Bobby Fischer Amerika Birleşik Devletleri satranç şampiyonu oldu.
➢ 09/01/1839 Fransız Bilimler Akademisi, Daguerreotype adı verilen bir fotoğrafçılık işlemini duyurdu.
➢ 09/01/1910 Tarihi Çırağan Sarayı yandı.
➢ 09/01/1926 Piyango çekilişinin sadece Tayyare Cemiyeti'ne ait olduğuna ilişkin kanun kabul edildi.

➢ 09/01/1972 RMS Queen Elizabeth yolcu gemisi, Hong Kong'un Victoria Limanı'nda çıkan bir yangın
sonucu yarı batık halde kaldı. Bu enkaz 1974 yılında bir James Bond filmi olan Altın Tabancalı
Adam'da dekor ve plato olarak kullanıldı.
➢ 10/01/1900 Dünya Şampiyonu, Pehlivan Kara Ahmet, "Şampiyonlar Şampiyonu" ünvanını aldı.
➢ 10/01/1944 Nuri Demirağ'ın fabrikasında üretilen yolcu uçağının uçuş tecrübesi Yeşilköy'de yapıldı.
➢ 10/01/1964 Beatles grubunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk albümleri satışa sunuldu.
➢ 11/01/1905 Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu.
➢ 11/01/1995 Amerikalı matematikçiler "en büyük asal sayı"yı buldu. Kendisi ile 859 bin 433 kez
çarpılan 2'den 1 çıkarılmasıyla elde edilen bu sayı 258 bin 716 haneli.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Ufuk Erdoğan

Üyelerimizi Tanıyalım Köşemize bu haftadan itibaren Eşlerimizi Tanıyalım olarak devam ediyoruz. Köşemize konuk
edeceğimiz ilk Roteşimiz sevgili Ufuk Erdoğan.

“30.11.1977 günü Diyarbakır’da ailenin ilk çocuğu, babamın babasının 36. torunu, annemin babasının 6. torunu
olarak dünyaya gözlerimi açtım. (Not: Torun popülasyonu benden sonra da iki tarafta da artarak devam etmiştir
😊😊😊)
Babam eski adı ile Yol Su Elektrik sonraki adıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak,
annem de Etibank’ta krediler bölümünde memur olarak çalışıyordu. 1980 yılında kardeşim Evin’in dünyaya
gelmesiyle annem kariyerini evde sürdürmek üzere istifa etmiş. 1985 yılında kariyerini 3. çocuk olarak dünyaya
gözlerini açan kardeşim Fatoş ile taçlandırmıştır 😊

İlkokulu sırasıya Diyarbakır’da Mehmetçik İlkokulu (Anaokulu ve 1. sınıf), İnönü İlkokulu (2. sınıf) ve Özel
Karacadağ İlkokulu (3-4-5. sınıflar) olmak üzere 3 farklı okulda okudum. İlkokulu aynı şehirde 3 farklı ilkokulda
tamamlamamı lütfen uyum sorunu yaşanmıştır diye düşünmeyelim 😊 İlki, evimizi taşımamız sebebiyle, ikincisi
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yabancı dille eğitim veren ilk özel okulda eğitim görmek içindir.
İlkokul yıllarımızda nefes almaktan sonraki en büyük gayemiz Anadolu Lisesi sınavlarında başarılı olmaktı.
Ülkemizin o dönemki eğitim durumunda Anadolu Liselerini kazanmak hem iyi eğitim almak hem de üniversite
sınavlarında başarılı olmayı garantilemekti. Ama bir neslin de psikolojik olarak büyük travmalar yaşaması
anlamını da beraberinde taşıyordu.
Eski adıyla Maarif Bakanlığı Kolejleri (1955 yılında kuruluşları TBMM tarafından onaylanmış, yabancı dille
eğitim yapmak üzere kurulmuş ve sınavla öğrenci alan yedi yıllık orta eğitim kurumları) bizim zamanımızda
Anadolu Liseleri sınavlarında Diyarbakır’da ilk 100 öğrenci arasına girerek hayattaki ilk hedefimizi böylece
gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorduk 80’li yılların sonlarına doğru.
1994 yılında Diyarbakır’dan ayrılarak ailece İstanbul Kadıköy İlçesi Göztepe semtine yerleştik. Lise son sınıfı
Üsküdar Hüseyin Avni Sözen Anadolu lisesinde okuyarak 1995 yılında mezun oldum.
1996 yılında Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü (İkinci Öğretim)
kazandım. İkinci öğretim olarak 1. öğretimden farkımız derslerimizin 17:00 – 22:00 saatleri arasında olmasıydı.
O zamanki düşünceme göre bu durumu avantaja çevirmenin en iyi yolunun sektörde işe başlayarak işi ve okulu
beraber yürütmek olduğuna karar verdim. 1997 yılında Çolakoğlu İnşaat Turizm San.ve Tic. A.Ş.’ de stajyer
İnşaat Mühendisi olarak işe başladım ve 2004 yılının Nisan ayına kadar bu şirkette çalıştım.
İş hayatına girerek üniversite öğrencisi iken hem para kazanmanın hem de meslekte tecrübelenmenin bedelini
üniversiteyi 7 yılda bitererek ödedim ve 2003 yılında mezun oldum. 😊
2004 yılı Nisan ayında askerlik görevimi tamamlamak üzere Bursa ili Hürriyet mahallesinde bulunan birliğime
teslim oldum. Askerliğimi 297. Kısa Dönem olarak yapıp 2004 Eylül ayı sonunda tezkerimi aldım.
Askerlik dönüşü meslektaşım olan babamın kamudaki görevinden emekli olması ile 2004 yılının Eylül ayında
Ufuk Mühendislik Ali İhsan Erdoğan firmasını kurarak özel sektörde mühendislik ve taahhüt hizmetleri vermek
üzere yola çıktık. Şu anda Ufuk Mühendislik ve Doruk İnşaat olarak 2 firmayla sektörde çalışmalarımız devam
etmektedir.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Ufuk Erdoğan devam..

2011 yılının Ekim ayında sevgili eşim Funda ile tanışarak 20.Mayıs.2013 günü evlendik. 28.01.2015 tarihinde
de evladımız Doruk dünyaya geldi. Şu anda ilkokul 1 öğrencisi olarak meslek hayatına devam ediyor 😊

2001 yılında İstanbul’da kurulan Diyarbakır Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği’nde sırasıyla
aşağıdaki görevlerde bulundum.
•
•
•
•

2005 yılında Genel Sekreter Yardımcısı
2006 yılında Genel Sekreter
2008-2010 yıllarında Genel Sekreter
2010-2018 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı

2003 yılından beri İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne üyeyim.

2009 yılı FIJET (Dünya Turizm Yazarları ve Gazeteciler Federasyonu) basın kartı sahibiydim.
2012-2013 yıllarında Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim
Programına katıldım.
2019 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans
Bölümünde eğitime başladım, şu an 2. Sınıf öğrencisiyim.
Rotary Ailesi ile ilk tanışmam 2011 yılında eşim Funda ile tanışmamla paralellik göstermiştir. İlk olarak Maslak
Rotary ile Rotary Ailesini tanıma şansım oldu. Evlendikten sonra evimizin Anadolu yakasında olması sebebiyle
Maslak Rotary kulübünden ayrılan Funda, 2020 yılında Asuman Türbeci Başkanımızın referansıyla Ataşehir
Rotary Kulübü ile Rotary Ailesine tekrar katılmıştır.
2021 yılının ilk bülteninde Üyelerimizin Eşlerini tanıyalım kısmına konuk olmak benim için ayrı bir mutluluk
verdi. Yeni yılın tüm dünyamıza ve ülkemize öncelikle sağlık ve barış getirmesini canı gönülden diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle.”
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