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Başkanın Mesajı

Sevgili Ataşehir Rotary ailem,

hhj

Projelerimizi konuşacağımız toplantımızda görüşmek dileğiyle.

Rotaryen sevgi ve saygılarımla,
Rtn. Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
14 Eylül Vildan Yaman

: 21

Doğumgününü kutluyoruz.

Katılan Üye Sayısı : 15
Devamlılık Oranı

: % 71,4

İlk Gelen Üye

: Vildan Yaman

09 Eylül Vildan & Osman Yaman
09 Eylül Yaşar & Gökçe Bağlan

Devam %si en yüksek Üye :

11 Eylül Erden & Selda Gökmen

Aslı Ağaoğlu, Hakkı Özsaraç, Tolga
Ağaoğlu

Evlilik yıldönümlerini kutluyoruz.

08/09/2020 Toplantı Gündemi

1. Mutlu günlerin kutlanması.
2. Duyuruların iletilmesi.
3. Projelerin Konuşulması
4. Misafirimiz Yeşim Mungan’ın mesleki çalışmaları.

Önceki Toplantı Notları
Başkanımızın dönemimizin

2.

Asamble

Sunumu’nu

yaptığı

toplantımızı,

Yardımcımız Rtn. Nuray Çun’un katılımı ile gerçekleştirdik.
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değerli Guvernör

Bölge Duyuruları

1- Bölge Üyelik Komitesi, sanal ortamda buluşarak, bizleri bilgilendirmek ve pandemi nedeni ile
sekteye uğrayan çalışmalarımıza ne şekilde devam edeceğimiz ile ilgili paylaşımlarda bulunmak,
bizlerin fikirlerini almak üzere bir seri toplantı düzenlemeyi planlamıştır. Kulüpler 4 ayrı grupta
toplanarak 4 ayrı günde bu toplantılar yapılacaktır. Toplantı linkleri ileriki günlerde paylaşılacaktır.
2- Ataşehir Rotaract Kulübü’nün Türkiye genelinde @adanaseyhanrac ve @atasehirrotaract kulüpleri
olarak ortak başlattığı #BirKapMutluluk projesinin ilk adımı gerçekleştirilmiş ve ilk etapta hedef olan 1
TON MAMA ya ulaşmak için başlangıç olarak toplamda 200 kilogram mama yardımında
bulunulmuştur.
Tüm bölgelerdeki Rotaract doslarından ilk #challenge İstanbul’dan @findiklirotaract ‘a , İzmir’den
@bostanlirac ‘a ve Adana’dan @guneyrotaract kulüplerine yapılmıştır. 😊

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - EYLÜL
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri
➢ 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 Belediyesi ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Toplama Projesi gerçekleştirerek
Tohum Otizm Vakfı’na destek olacağız. Kulübümüze ulaştırılacak AEEE’leri, Ataşehir Belediyesi
tarafından alınarak dönüştürülecek ve geliri Tohum Otizm Vakfı’na bağış olarak iletilecektir.

➢ 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’ne kulüp olarak destek veriyoruz. Proje kapsamında, kulübümüzü temsilen dönem başkanımız
Hatice Özçağlayan, geçmiş dönem başkanımız Özgür Çevik, Erden Gökmen başkanımız ve dönem
saymanımız Yaşar Bağlan hergün 10.000 adım atarak katılacaklardır. Bağış hesabımızın linki

aşağıdadır;

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

Haftanın Sözü

“İnsanlar onlara söylediklerinize“Gökyüzünün
inanmazlar. tadını aldığınızda,
İnsanlar onlara gösterdiklerinizesonsuza
nadiren inanırlar.
kadar yukarı bakacaksınız.”
İnsanlar arkadaşlarının söylediklerine genellikle
inanırlar.
Leonardo
Da Vinci
İnsanlar kendilerine söylediklerine her zaman inanırlar.”
Seth Godin
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - EYLÜL

Rotary’de Eylül, Temel Eğitim ve Okuryazarlık Ayı’dır. Temel eğitim ve okuryazarlık, Rotary Vakfının altı odak noktasından
biridir. Temel eğitimin ve okuryazarlığın yoksulluğu azaltmak, sağlığı iyileştirmek, toplumsal ve ekonomik kalkınmaya güç
vermek ve barışı teşvik etmek için gerekli olduğunu biliyoruz.
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Tarihte Bu Hafta
➢ 08/09/1529 Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.
➢ 08/09/2003 Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu vefat etti.

➢ 09/09/1922 İzmir'in Kurtuluşu. 30 Ağustos Zaferi'nin kazanılmasının ardından Yunan ordularını önüne
katan Türk orduları İzmir'e girdi.
➢ 09/09/1974 Keban Baraj ve Hidroelektrik Santrali açıldı.
➢ 10/09/1981 Picasso'nun Guernica tablosu 40 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden İspanya'ya
döndü.
➢ 11/09/1996 Türkiye internet omurgası Turnet açıldı.
➢ 12/09/1624 Dünyanın ilk denizaltısı Londra'da test edildi.
➢ 12/09/1977 32. Uluslararası Halk Oyunları Yarışması Fransa'nın Dijon kentinde yapıldı. Türkiye 48
ülke arasında birinci oldu.
➢ 13/09/1965 Beatles ''Yesterday''i yayınladı. Beatles, ilk Grammy ödülünü, 1964 yılında en iyi grup
dalında aldı.
➢ 14/09/1936 Mlli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda okutulacak "Alfabe" kitabını kabul etti.
Alfabe'nin yazarları: Murat Özgün ve İlhan Gökçe.
➢ 14/09/1954 Fransa, Profesör Tevfik Remzi Kazancıgil'e

Legion d' Honneur nişanı verdi.
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Üyelerimizi Tanıyalım – Rtn. Asuman Türbeci
Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi’nde bu hafta Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Rtn. Asuman Türbeci’yi ağırlıyoruz.
Asuman Başkanımızın hayat hikayesini kendisinden dinleyelim:
“Babamın mesleği gereği bulunduğumuz Diyarbakır’da 1954 yılında doğdum. Ancak nüfus
cüzdanım değiştiğinde doğum yerim nüfus dairesinde çalışan memurun ısrarıyla (!)
Gaziantep oldu:)) Anne ve baba tarafından Gaziantep’li olduğum için doğum yerimi seve
seve kabullendim. Üç kardeşin en küçüğüyüm. Ablamı 5 yıl önce kaybettim. Ağabeyim,
emekliliğini, eşi, 3 kızı ve 3 torunuyla geçiriyor. Ben de onların sevgisiyle yaşıyorum.
İlkokulu Diyarbakır Namık Kemal ilkokulunda, orta ve liseyi Diyarbakır Maarif Koleji’nde
tamamladımtan sonra İstanbul Marmara Üniversitesi İngilizce Bölümü’nü bitirdim.
Üniversitedeki ilk yılımda babamı kaybedince, ailem de yaz tatillerimizi geçirdiğimiz
İstanbul’a devamlı kalmak üzere geldi. Okulu bitirdikten sonra, 2 yıl, idealist bir genç olarak,
Adana Mustafabeyli Yatılı Bölge okulunda İngilizce öğretmenliği yaptım.
Daha sonra ailemin ısrarları üzerine İstanbul’a döndüm ve Netaş (Nortel
Networks)’a mütercim tercüman olarak girdim. İki yıl sonra Kanada’lı olan
Genel Müdür Yardımcısı ile 17 yıl çalıştım. Bu süre içinde yurtdışında
eğitimlere katıldım, İngiltere Nortel Networks’da 18 ay, orada bulunan Türk
mühendislerimizin idarecisi olarak çalıştım. 31 Mart 1998 yılında genç emekli
olarak 19 yıl sonra Netaş çalışma hayatımı noktaladım. Netaş, gerçekten
genç insanları yetiştiren, okul gibi, çok iyi bir şirketti. Bana da çok katkısı oldu.

Emekli olma amacım, en çok sevdiğim, seyahat edebilmek için, iki yıl çalışma hayatına ara vermekti. Maalesef, buna
çevrem izin vermedi. Emekli olduktan iki gün sonra kendimi aile şirketinde dış ticaret işlerini düzenlemekte buldum.
Sonrasında öz geçmişimin Koç ve Sabancı şirketlerinden Emerson Moskova ofisine gitmesi üzerine, Moskova’ya iş
görüşmesine çağrıldım. Sonucunda; Türkiye’de ilk defa kurulacak olan Emerson İrtibat Bürosu’nda Ülke Müdür Yardımcısı
olarak, 15 Temmuz’da başlamak üzere işe alındım. İki yıl Fransız olan Ülke Müdürü ile çalıştım. Daha sonrasında onun
İsviçre, Emerson’a atanmasını takiben 2 yıl Türk Müdür ile çalıştıktan sonra, Ülke Müdürlüğü’ne atandım. O günden beri,
Emerson’un Türkiye pazarında yerini alması için pazar araştırmaları yapıp, Türkiye’de yatırım yapılması için raporlar
hazırlıyorum. Emerson’un birçok markasını Türkiye’ye getirdim. Gelen markalarımızdan bazıları Türk Şirketi olarak
pazardaki yerini aldı. Bu yıl 15 Temmuz’da Emerson’da 22. yılımı tamamladım.

Emerson, 1890’da kurulmuş, merkezi St.Louis, Missouri Amerika’dır. Globalde 125 bin çalışanı olan başta Amerika olmak
üzere G. Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik, Ortadoğu’da fabrika ve iş yerleri bulunmaktadır. Ürünleri; motorlar, hasas
iklimlendirme cihazları, kompresörler, proses kontrol, ölçüm enstrümanları, profesyonel alet edavatlar vs. ilgili 60’tan fazla
markası bulunmaktadır.
Benimle çalışan 8 mühendis ve 2 müdür ile birlikte Avrupa ve Amerika’daki fabrikalarımız için, Türkiye yan sanayiinde (bu
yıl € 70M) parça üretimi yaptırıyoruz. Türk ekonomisine çekirdek kadroyla büyük katkıda bulunduğumuza inanıyorum.
1997 yılında Altunizade Rotary’de bazı projelerde gönüllü olarak çalıştıktan sonra, 1998 yılında Altunizade Rotary Kulübü
üyesi oldum. Faal bir üye olarak, bana göre birinci; gönüllülük ilkesi ile birçok proje ve görevlerde yer aldım. Başkanlık
dönemimde Rotaryen dostlarımın destekleriyle başarılı projeleri hayata geçirdik. Ekonomik kriz, yurtdışına giden
üyelerimizin olması, çok parlak dönemleri olan Altunizade Rotary kulübünün maalesef sonunu getirdi ve kapandı.
Kulübümüz kapanınca, Vildan Başkan’la uzun ve titiz kulüp arayışlarımız sonucunda 6 yıl önce Ataşehir Rotary
Kulübü’ne üye oldum. Seçimimiz çok isabetliydi. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir keyif alıyorum. Ayrıca, 2005 yılından
beri Propeller Club, Port of Istanbul üyesiyim.
Rotaryen Sevgilerimle...”
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