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Başkanın Mesajı
Sevgili Ataşehir Rotary ailem,

hhj

Yeni dönemimizin üçüncü ayını da geride bıraktık. Toplantılarımızı her hafta zoom
üzerinden online olarak gerçekleştirmekteyiz. Ancak birbirimizi de özledik. Bu nedenle
6 Ekim Salı akşamı katılabilen üyelerimizle açık havada tüm hijyen ve sosyal mesafe
şartlarına uygun olarak toplantımızı gerçekleştireceğiz.
Geçtiğimiz üç aylık dönemde; İki toplantımızda konuk konuşmacılarımızı ağırladık. Bir
toplantımızda Bölge Hizmetler Komitesinin organize ettiği Kültür-Sanat buluşmaları
kapsamında Kerem Görsev’in konuk konuşmacı olduğu toplantıya Beylerbeyi Rotary
Kulübü ile birlikte ev sahipliği yaptık.
6284 Sayılı Kanun uyarınca devlet koruması altında yaşayan kadınlara yönelik
projemiz ile 15 aileye erzak, giysi, oyuncak yardımında bulunduk. Ataşehir Belediyesi
Kent Konseyi kadın dayanışma grubuna oyuncak ve giysi yardımında bulunduk.
Atatürkçü Düşünce Derneğine yaklaşık 250 adet üniversiteye hazırlık kitabını doğuda
ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilmek üzere teslim ettik.
1 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Serebral Palsy’li arkadaşlarımıza destek olmak
üzere gerçekleştirilen STEPtember projesine dahil olarak 416.215 adım attık ve 1.475
TL bağış topladık. Ekim ayı sonuna kadar bağış toplamaya devam edeceğiz.

İnönü İlköğretim Okuluna;
1- 200 adet çocuk siperliği, 100 adet çocuk kitabı ve 100 adet defter teslimini gerçekleştirdik.
2- Okulun internet alt yapısının yenilenmesi ile bilgisayar sınıfının kablo yenilenmesi konusunda çalışmalara
başladık. Bu konuda bize destek olan ATEL firmasının desteği ile okula 3 bilgisayar sağladık.
3- Okulun bahçe duvarlarının boyanmasını Rotaract Kulübümüz ile birlikte gerçekleştireceğiz. Sonrasında şartlar
müsait olduğunda okulun öğrencileri ile boyanan duvarlara resim yapmak üzere bir etkinlik gerçekleştirmeyi
planlamaktayız.
İnteractorlerimiz için 24 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz RYLA için hazırlıklarımıza başladık.
Pet-Mont Projemiz için elyafımız hazır ancak kumaş sponsoru arayışlarımız devam etmekte, çevrenizde bu konuda bize
destek olabilecek firma veya kişileri araştırabilirseniz projemizi bir an önce tamamlayabiliriz.
Bu dönemde ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartların
ağırlaşması sebebiyle ihtiyaç sahibi kişilerin sayısı gün
geçtikçe artmakta bizlerde Ataşehir Rotary Kulübü ailesi
olarak dönemimizin boyunca şartların bize izin verdiği
oranda topluma hizmetimize devam edeceğiz.
Projelere verdiğiniz destekler için hepinize ayrı ayrı
teşekkür ediyor, sizlere mutlu ve sağlıklı bir hafta diliyorum.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Rtn. Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
: 21

Katılan Üye Sayısı : 12
Devamlılık Oranı

: % 57,1

İlk Gelen Üye

: Yıldız Özalp

Devam %si en yüksek Üye :

Kutlamalar için sonraki haftayı
bekliyoruz.

Aslı Ağaoğlu

29/09/2020 Toplantı Gündemi

1. Mutlu günlerin kutlanması.
2. Duyuruların iletilmesi.
3. Projelerin Konuşulması

Önceki Toplantı Notları

Eski bursiyerlerimizden sevgili Tolgahan Yağan’ın mesleğini ve işini dinlediğimiz keyifli bir toplantı
yaptık. Sevgili Tolgahan’ı yaratıcı fikirleri ve projeleri için kutluyor, yolunun açık olmasını diliyoruz.
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Bölge Duyuruları

➢

➢

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - EKİM
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri
➢ Atatürkçü Düşünce Derneği vasıtası ile üniversiteye hazırlık ders kitaplarını doğu illerimizdeki
ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdık.

➢ 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun uyarınca devlet
koruması altında olan ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara yönelik başlattığımız
projemiz kapsamında, topladığımız erzak, giysi ve kırtasiye malzemeleri 15 eve ulaştırılmıştır.
➢ Ataşehir Kent Konseyi Kadın Dayanışma Grubu vasıtası ile ihtiyaç sahibi ailelere eşya, halı, giysi ve
oyuncak temini yapılmıştır.
➢ İnönü İlköğretim Okuluna 200 adet siperlik ve 100 ilköğretim kitabı bağışımızı
gerçekleştirdik.

➢ Bebek Rotary Kulübü tarafından Cerebsal Palsy hastalığı için farkındalık
yaratmak ve Cerebral Palsy’li çocukların tedavisi ve özel eğitimleri için bağış
toplamak amacıyla düzenlenen STEPtember Projesi için Ataşehir Rotary
Takımı olarak toplam adım ve toplam bağış hedefimizi aşmış bulunuyoruz
. Attığımız toplam adım sayısı 416.215 bağış rakamımız 1.475 TL’ye
ulaşmıştır. Eylül ayı sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Projeye Ekim
ayı sonuna kadar bağış yapmak isteyen dostlarımız yazının devamındaki linki
kullanabilirler.

https://www.steptember.org.tr/fundraisers/ataehirrotarykulb

Haftanın Sözü

“İnsanlar onlara söylediklerinize inanmazlar.
“Kuş,
doğmak için,
İnsanlar onlara gösterdiklerinize nadiren
inanırlar.
“Değişim
“İnsanların
yaşamınız
nedeniçin
yeni
birfikirlerden
tehdit değil,
korktuğunu
anlayamıyorum.
dünyası
olan inanırlar.
kendi yumurtasını
“Değişim yaşamınız
İnsanlar
için
arkadaşlarının
bir tehdit değil,
söylediklerine
genellikle
yaşamak için bir davettir.”
Ben İnsanlar
eskilerinden
korkuyorum.”
kırmakinanırlar.”
zorundadır.”
söylediklerine her zaman
yaşamak
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Adrienne Rich
John
Cage
Adrienne
Rich

Seth Godin
Hermann Hesse
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - EKİM

Rotary’de Ekim ayı, “Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma Ayı”dır. Rotary, yaşamlarında ve
toplumlarında ölçülebilir ve kalıcı ekonomik gelişme sağlamak için insanlara yapılan yatırımları
destekler. Rotary Vakfı, Rotaryenlerin topluluklarında ve geçimlerinde sürdürülebilir, ölçülebilir ve
uzun
vadeli ekonomik
iyileştirmeler
yaratarak
insanlara yatırım
aşağıdaki
yollarla
sağlar:göz
Doğu Marikina
Rotary Kulübü’nün
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semineri oturumları çok sayıda konuya değinmektedir.
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çalışabileceklerini göstermişlerdir.

Tarihte Bu Hafta

➢ 06/10/1907 İstanbul'da ilk otomobil Beyoğlu'nda görüldü.
➢ 06/10/1963 ABD Başkanı Kennedy'nin eşi Jacquealine Kennedy İstanbul'a geldi.
➢ 07/10/1769 İngiliz kaşif Kaptan Cook Yeni Zelanda'yı keşfetti.
➢ 07/10/1806 Karbon kağıdı keşfedildi.
➢ 08/10/1971 John Lennon ünlü şarkısı ''Imagine''i yayımladı.
➢ 08/10/415 20 Haziran 404'te yanan Ayasofya yeniden inşa edildi.
➢ 09/10/1855 Isaac Singer dikiş makinesi motorunun patentini aldı.
➢ 09/10/1944 Başbakan Şükrü Saracoğlu, Anıtkabir'in temelini attı.
➢ 10/10/1994 İlk Türk uydusu "TÜRSAT 1-B" uzaya fırlatıldı. 1780 kilogram ağırlığındaki

uydunun ömrü 13 yıl. Uydunun 11 kanalı Türk özel televizyonlarına ayrıldı.
➢ 10/10/1915 Osmanlı ordusu Anafartalar'da İngiliz, Avustralya ve Yeni Zelanda birlikleri Conk
Bayırı'nda yendi.
➢ 11/10/1926 Kıyafet Kanunu kabul edildi.

➢ 11/10/1977 Deniz bilimcisi Kaptan Cousteau, ünlü teknesi Calypso ile İstanbul'a geldi.
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Üyelerimizi Tanıyalım – Rtn. Sibel Füsun İpekten
Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi’nde bu hafta Dönem Sekreterimiz Rtn. Sibel Füsun İpekten’i ağırlıyoruz.

“Merhabalar Sevgili Ataşehir Rotary Dostlarım,
Bir çok kez özgeçmişimi dinlemişsinizdir sanırım. Yeni katılacak
üyelerle tanışma toplantılarımız da eklenince, çoğunuzun
hakkımda bilmediği pek bir şey kalmamıştır belki de. O yüzden bu
haftanın talihlisi olduğumu Sevgili Funda‘dan öğrenince,
geçmişimi hikayemsi tarzda kaleme almak istedim.
İstanbul Şişli Etfal hastanesinde ailemin 2. çocuğu olarak
dünyaya gelmişim. Cihangir İlköğretim Okulu ve akabinde
taşınmamızla birlikte Bakırköy Merkez İlkokulu ve Lisesinde
okudum.
Çocukluğum ve gençliğim kışları Bakırköy, yazları okulun kapandığı gün derhal o keyifli vapur
yolculukları ile gittiğimiz, gül bahçeleri ve yeşilliklerle dolu Çınarcık’ta geçti. Tam bir sokak
çocuğuyduk o zamanlar. Bisiklet en sevdiğim oyuncağımdı. Saklambaç, istop, sek sek, lastik,
bahçede sergi şeklinde evcilikler.. Sakin bir çocuktum ancak, kavga ettiğimi hiç hatırlamıyorum.
Tüm gün denizde, akşamları da yazlık sinemalarda, 30 kişilik kardeşçesine bağlı olduğumuz yazlık
grubuyla geçerdi. İstanbul’da da, yazlıkta da evimiz her daim yatılı akraba ve dost gruplarıyla dolardı.
Annem de babam da misafiri çok severdi. Annem 4 sene kadar hemşirelik yaptığından tüm sitenin
sağlıkçısı😊 gibiydi. Çocuğu hastalanan soluğu bizde alırdı. Akrabalarımız da taşınınca yazlıkta da
dostlar akrabalar...ne güzel günlerdi. Ancak abim 16 yaşında Bakırköy’de, teröre, siyasi şeylere
bulaşmasın diye annemlerin teşvik ettiği kuş sevgisi yüzünden aniden ağaçtaki bir kuş yuvasından
kendi kuşlarına yumurta almak isterken düşüp hayata veda etti. 19 Mayıs idi ve yakın hastanelerde
doktor yoktu. Tabii bu travma ile hayatımız çok zorlaştı ama devam etti. Tek çocuk kalmıştım.
Dizilerden Petroçelli çok meşhurdu bir dönem. Ben de “avukat olacağım” demeye başladım.
Herkes gibi duruşmalarda saatlerce konuşacağımı, kahraman olacağımı sanıyordum. (Ama bizdeki
sistemin ağırlıklı yazılı usul olduğunu yıllar sonra içine girince öğrendim tabii.) Ama bu arada, okulda
tüm müzik etkinliklerine katılırdım. Mandolin, korolar, müzik kolları...hatta size geçen ay söylediğim
‘’Si La Vie Est Un Cadeau’’ şarkısını ilk kez lisenin mezuniyet töreninde söylemiştim. Yazı yazmayı
ve günlük tutmayı da çok severdim, ciltler dolusu günlük doldurmuşumdur. Bu yüzden halen
sakladığım anket defterlerine, ‘Büyüyünce ne olmak istersiniz?” sorusuna “Avukat, sekreter ve yan
meslek olarak da şarkıcı” diye yanıt vermiştim. Avukat oldum, şarkıcılıksa, eh keyif alacak kadar
yapıyorum, Rotary sayesinde “Sekreter” de oldum. E artık gam yemem bu hayatta😊

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 4 senede tamamladıktan sonra 1 yıllık stajımın ardından,
hukuk davaları ağırlıkta olan bir büroda çalışmaya başladım. Hukuk davası bağlantılı ceza davalarına
da tabii ki bu arada giriyordum. Ama kurumsal hayat çok cazip geliyordu. Küçükken babamın
Mobil’deki iş yerine beni götürdüğünde ortama bayılırdım. Babam Mobil’in yağ bölümünün muhasebe
müdürü idi, hatta devamında 3 yıl Genel Müdür vekilliği yapmıştı. Kendi çabası ile üveylik nedeniyle
hayatta yalnız kalmasına rağmen hem çalışıp hem bugünkü (hatta bir yerlerden hemen
hatırlayacağınız😊) Marmara İktrisadi İdari İlimler Akademisini bitirmişti. Ama babamın üniversite
yıllarına ait bolca fotoğrafı ve arkadaşı vardır😊
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Üyelerimizi Tanıyalım – Rtn. Sibel Füsun İpekten devam..

Belki de bu yüzden ilk olarak Atinon Dış Tic. Şirketinde, sonra TYT Bank’a ve akabinde Yapı ve
Kredi Bankası Ticari ve Bireysel Krediler bölümüne girererek çalıştım. Çok büyük dosyalar gelirdi ve
sorumluluğumuz çok ağırdı. Ama mesleğimi, hukuk alanını özünde her zaman çok keyifli
bulmuşumdur. Eşimle de bankada çalışan bir arkadaşımın eşinin arkadaşı olması nedeniyle “arkadaş
görücüsü” tabir edebileceğim şekilde tanıştık.
Evlendikten dokuz ay on iki gün sonra oğlum Ozan dünyaya geldi. Çok geçmeden de kızım Şölen
doğdu. Sağlık durumları elvermediğinden uzun bir süre çalışamadım. Sonra eve yakın bir ofis açtım.
Bir süre devam ettikten sonra kapattım. Meslek hayatım çocuklarım nedeniyle fasılalı devam etti.
Ama tıp alanında çok şey öğrendim. Çok severim biyolojiyi. Bu arada avukatlık devam ederken
2.Öğretim yani akşamları, İstanbul Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümüne gittim. Lisede
Fransızca okumuştum ama İngilizce öğrenmek istiyordum.
Çocukları 4 ay Londra’ya götürdüğümde orada bir kursa yazıldım. Ama sıfırdan başlamak elbet çok
zordu. Üstelik arkadaş gruplarıyla olmaya da vakit yoktu. Çocuklarla ilgilenmek durumundaydım.
Üniversite sınavına girdim ve Kavram MYO Çevirmenlik Bölümüne girdim. Bu arada bölümü Bölüm
1.si olarak bitirdim, akabinde Lisansla tamamlamak istedim. Marmara Üniversitesi İngilizce
Mütercim Tercümanlık Bölümüne girip oradan da bölüm 3.sü olarak mezun oldum. Bir ara
Marmara Fransızca Öğretmenliği Bölümünü de kazanıp kayıt olsam da devam edemedim. İçimde
uktedir.
Bu arada genç öğrencilere maddi ve manevi (kendi çapımda ADD mensubu öğrencilere burs
vermem dahil) hep yardımcı olmaya çalıştım. Bazen bizim evde sabahlara kadar ders çalıştığımız
olurdu. Sayende biz okulu bitirdik diyen bir çok öğrenci kardeşim, arkadaşım oldu. Çok bilmekten
değil de hep sorumluluk duygum yüzünden, gençlere iyi örnek olabilmek, değerli hocalarıma
saygısızlık etmemek için çok düzenli bir öğrenci olmaktan başardım diyebilirim.
Eşim de hem Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği, hem Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü
mezunudur. Bizde okumayı sevmek gelenek sanırım. Kendisi banka müfettişi olarak başladığı
çalışma hayatında sonraları yine birçok bankada İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Teftiş Kurulu
Başkanlığı yapmıştı.. Şu anda da bankadan emekli ve Yaşar Faktoring’de bir çok departmanın
müdürü ve YK üyesi.
Çocuklarım, Şölen 8 sene, Ozan 6 sene, yarı zamanlı olarak konservatuara devam ettiler. Sabah
onları okullarına bırakır, sonra kendi işime okuluma gider, dönüşte onları alır, birini anneme diğerini
konservatuara götürür, 21.00 gibi de eve dönerdim. Bu arada onları çalıştırabilmek için müziğin
matematiğini de bayağı öğrendim. Bir çok koroda yer aldım. Üniversitede Çok Sesli Müzik
korosundaydım. Mezzo soprano idi sesim. Her etkinlikte bize konser verdirirlerdi. Üniversitede her
toplaşmada bana şarkı söylettirirlerdi. O zamanlar hep Türkçe Pop ve korodaki çok sesli şarkıları
söylerdim. Hatta bir keresinde kuzenim, ben oğluma ninni söylerken kapıdan dinlemiş ve bana “ Sen
çocuğa ninni değil, opera söylüyorsun yahu...” demişti.
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Üyelerimizi Tanıyalım – Rtn. Sibel Füsun İpekten devam..
Bu arada hep Okul Aile Birliklerinde (Bazen başkan yardımcısı, bazen sayman vs.olarak) çalıştım.
Özel okul olduğu için, ağırlıklı yardım faaliyetleri yapardık. Kermesler düzenler, geliriyle Omurilik
Felçlileri Derneği gibi derneklere faydalı olmaya çalışırdık.
Kediler özel ilgi alanım. Halen sokak kedileri için de bireysel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hasta
kedileri eve alıp belediye ile ve veterinerimiz ile iş birliği içinde tedavilerine çalışıyorum. Bazen
iyileşene kadar evde tutup, iğnelerini ilaç tedavilerini yapıp sonra salıyorum. Maalesef kaybettiklerim
de oluyor tabi.
Oğlum Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Lisesi (TEVİTÖL)’den mezun olunca tam burslu University of
Miami de Yazılım Mühendisliği okuyor. Bir zamanlar aile kavgalarımızın baş müsebbibi bilgisayar
düşkünlüğü, olumlu sonuca evrildi ve şimdi mesleği oldu. Oyunlar yazıyor şimdi. Ama hasret zor.
Kızım Şölen de bu yıl ilk tercihi olan İngilizce Medipol Diş Hekimliği Bölümüne yerleşti. Bu arada
kızım 1 yıl Meksika‘da Rotary Gençlik Değişim programına dahil oldu. Daha önce de komşum Vildan
Başkanın vesilesi ile Rotary’den 1 öğrenciyi gönüllü olarak evimizde 1 yıl misafir etmiştik. Sonra da
Şölen’in döneminde Luke gelmişti. Güzel deneyimlerdi.
Türk Sanat Müziği sonradan (annem ve babamın sürekli söylemeleri dışında) korolarla hayatıma
girdi. Çok keyifli geldi. Pandemi yüzünden de Sirene Akademi Çok Sesli Müzik Korosundan ayrılmak
zorunda kaldım. Ama bu yıl da özel hobimle ilgili olan Medipol Üniversitesi İç Mekan Tasarımı
derslerim başladı. İlk gün dersleri Teknik Resim ve Malzeme Bilgisi idi. Bir insan çelik ve dökme
demir farkını öğrenirken bu kadar mı keyif alır...? 😊
Bu arada Türkiye’deki ilk sınavla 2013’de Arabulucu oldum. Sonra İş Hukuk ve Ticaret Hukuk
uzmanlığı eğitimleri aldım. Sınıf arkadaşımla ortak oldum ve Ataşehir’deki ofisimizde avukatlık ve
arabuluculuk yapmaya yeniden başladım. Ancak arkadaşım kanserden vefat etti. Hukuk defterini
kapattım. Desem de belki noterlik belgemle ileride (nasılsa 65’e kadar yolu var) ufak bir sahil
kasabasında noter olurum bir gün kim bilir?
Hafızam zayıf, eğitimlerin hüzmesi kalıyor aklımda. Ama yine de öğrenmeye, hayatı anlamaya çalışıp
duruyorum. Öğrendikçe söylendiği gibi ne kadar az şey bildiğimi farkediyorum. Hayatta hem manevi
anlamda hem gerçek anlamda öğrenciliğim devam ediyor. Yazmayı da ne kadar sevdiğim de
anlaşılıyordur sanırım. 😊
Rotary ile tanışmama ve manevi tatmini hissetmeme vesile olan başta Vildan Başkanıma ve sizlere
selam ve sevgilerimle.

Rtn. Sibel Füsun İpekten”
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