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Başkanın Mesajı

Sevgili Ataşehir Rotary ailem,
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Projelerimizi konuşacağımız bu haftaki toplantımızda görüşmek
dileğiyle.

Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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Özel Günlerimiz

Devamlılık
Üye Sayısı

: 23

Katılan Üye Sayısı : 16
Devamlılık Oranı

: % 69.57

İlk Gelen Üye

: Hakkı Özsaraç

14 Ocak Begüm Güngil

Doğumgünlerini kutluyoruz.

Devam %si en yüksek Üye :
Gökhan Meriç

12/01/2021 Toplantı Gündemi
1. Mutlu günlerin kutlanması.
2. Duyuruların iletilmesi.
3. Projelerin konuşulması.

Önceki Toplantı Notları
Önceki toplantımızda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u konuk konuşmacımız olarak ağırladık ve
kendisine “Meslekte Üstün Hizmet Ödülü”nü takdim ettik.

➢
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Bölge Duyuruları

➢

➢

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - OCAK
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri

➢ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’una, mesleğindeki üstün hizmetleri nedeni ile
“Meslekte Üstün Hizmet Ödülü” takdim ettik.

Haftanın Sözü
“Biz saçı uzun aklı kısa diye erkeklerin alaycı gülüşlerine hedef olmuş bir taifeyiz.
Erkekliği kadınlığa, kadınlığı erkekliğe tercih etmeyerek bunun aksini ispat etmeye çalışacağız.”

Arife Hanım (Şükufezar(*) Dergisi, 1886)
(*) Çiçek Bahçesi
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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.
Bradenton Rotary Kulübü’nün projesine göz atalım. Proje kapsamında lise son sınıf
öğrencilerine eğitim seviyelerini, aile dinamiklerini, gelirlerini, mesleklerini, aylık bütçelerini,
harcamalarını içeren bir senaryo verilmiştir. Onlar da bu parametreler bağlamında
yaşayacakları yer, yemek masrafları, ulaşım vb. hakkında kararlar vermişlerdir. Böylece
gençler bütçeleme, para tasarrufu ve harcamaya öncelik vermenin önemini öğrenmişlerdir.

Tarihte Bu Hafta
➢ 12/01/1923 Paris'te Pasteur Enstitüsü'nde tetenoza karşı serum geliştirildi.
➢ 12/01/1930 Anadolu halk oyunları ilk kez filme alındı.
➢ 13/01/1610 Galileo Galilei, Jüpiter'in 4. uydusunu keşfetti.
➢ 13/01/1888 National Geographic Society kuruldu.

➢ 14/01/1900 Giacomo Puccini'nin Tosca (tıklayabilirsiniz) operası Roma'da ilk kez icra edildi.
➢ 14/01/1962 ABD uzay aracı Mariner II, Venüs'ün ilk yakın çekim fotoğraflarını dünyaya gönderdi.
➢ 15/01/1884 İstanbul Lisesi açıldı. Okulun ilk adı "Şems-ül Maarif"di.1896 yılında resmi okullar
arasına dahil edildi.
➢ 16/01/1928 Cemal Reşit Rey'in "12 Anadolu Türküsü" adlı ses ve piyano için yapıtı ilk kez
seslendirildi.
➢ 17/01/1875 Karaköy-Beyoğlu arasında Tünel hizmete girdi. Tünel dünyanın en eski üçüncü ve en
küçük metrosuydu.
➢ 17/01/1929 Temel Reis (Popoye) çizgi bandı, ilk kez yayımlandı.

➢ 18/01/1896 X ışınları cihazı ilk kez New York'ta halka tanıtıldı. "X" adı, ne tür bir ışın olduğunun
bilinmeyişini simgeliyordu.
➢ 18/01/1886 Kadınlar Şukufezar dergisinde "saçı uzun aklı kısa" deyimine karşı mücadele başlattı.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Sevim Özsaraç
Eşlerimizi Tanıyalım köşemizde bu hafta Roteş Sevim Özsaraç’ı ağırlıyoruz. Sevgili Sevim Özsaraç’ın hayat hikayesini
kendi sözlerinden dinleyelim:

“Sevgili Dostlarım,
Funda Arkadaşım: “Kendini anlatır mısın” dediğinde,
Rotary toplantıları, eğitim seminerleri, asambleler, konferanslar, devir
teslimler, kulüp ve bölge etkinlikleri, tanıştığım, sohbet ettiğim, proje
yaptığımız yüzlerce dostumuz bir bir gözümün önüne geldi. Gerçekten
çok gururlandım. Rotary’nin bana, aileme, hayatımıza değer kattığını
belirtmek isterim.
Ataşehir Rotary Kulübü ben tanıdığımda iki yaşında idi. Bugüne kadar üye olmuş, ayrılmış, tüm üye, eş ve
dostlarımızın çok emeğim var bu kulüpte. Ataşehir Rotary üye-eş ve dostlarının katkılarıyla, hizmetlerinden
gurur duyuyor, teşekkür ediyorum.
Rotary Ailesinde Rotaryenin aileye ve dostluğa verdiği önem, hizmetleri kadar değerli. Rotary ailesini birbirine
bağlayan yasayı hepimiz için hatırlatmak istiyorum. İçselleştirdiğimizde en güzel yaşam ilkelerimiz oluyor.
“Düşündüğümüz, söylediğimiz veya yaptığımız şeyler”

1) gerçeğe uygun mu?
2) ilgililerin tümü için adil mi?
3) iyi niyet ve daha iyi dostlukları sağlayacak mı?
4) ilgililerin tümü için yararlı mı?"

Sevim Özsaraç kimdir...
Ben GDB Hakkı Özsaraç’ın eşi Sevim. 1958 yılında İzmir’de dünyaya geldim. Dört çocuklu bir ailenin iki
numaralı kızıyım. Diğer kardeşlerim İzmir’de yaşıyor. Eğitim hayatımı İzmir’de tamamladım. İzmir Yüksek
Öğretmen Okulu’nun Resim-iş Bölümü ilk dört yıllık mezunuyum. Sonra, adı Buca Eğitim Fakültesi olarak
değişti. Edirne Keşan ilçesinde Çamlıca köyünde 3 ay öğretmenlik yaptıktan sonra 1984 yılında Hakkı ile
evlendiğim için İstanbul-Pendik ilçesine tayinim yapıldı. İlk bebeğimiz Ceyda (08.07.1985) dünyaya geldikten 3
ay sonrasında istifa ederek öğretmenlik görevimden ayrıldım.
Kızımın bir kardeşi olsun çok istediğim için 21 ay sonra (10.04.1987) oğlum Serkan dünyaya geldi.10 yıl bi fiil
çocuklarımın bakımı, eğitimi, ev işleri ile ilgilendikten sonra tekrar öğretmenlik hayatıma 1995 yılında başladım.
Ümraniye-Çağrı Bey İlköğretim okulunda 5 yıl, Ümraniye Akşemsettin İlköğretim okulunda 15 yıl 4-5-6-7-8.
sınıflara resim ve iş-eğitimi dersleri verdim. Evime yakın bir yerde öğretmenlik yapayım diye Örnek mahallesi
İMKB İlköğretim okulunda 1,5 yıl çalışabildikten sonra, emekli oldum.
Bu arada iki çocuğumuz da Üniversitelerini bitirmiş, çalışma hayatlarına başlamışlardı. Rotary ile tanışmam
2000 yılında eşimin Rotaryen olması ile başladı. Kızım Ceyda, Uzun Dönem Değişim öğrencisi olarak KanadaAlberta-Calgary şehrinde, bir dönem, değişim öğrencisi olarak yaşadı. (2003-04)
O dönemde İstanbul dışındaki değişim öğrencilerini Ataşehir Rotary Bahar Şenliğine katılsın diye, yatılı
evimizde ağırladık. Hafta sonları değişim öğrencilerinin gezilerinde öğle yemeklerine sandviç, börek, içecek vb.
paketleyip gönderirdik. Hatta 6 ay iki değişim öğrencisi bizim evde kalmak istedi. Peki dedik. Oğlum, Rotary
Kısa Dönem Gençlik kamplarına (Prag-İsviçre-Rodos) Türkiye’yi temsil ederek katıldı.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Sevim Özsaraç devam…
Serkan ve Ceyda Ataşehir Rotaract Kulübü kurucularından oldu. Serkan 2011-12 dönemi başkanlık ve (201213) dönemi bölge BRT yardımcısı olarak Kulüplerden Sorumlu Rotaract görevi yaptı.
Rotaryen eşi olarak çok güzel projeler gerçekleştirdik. Rotary gençlik programları ile iç içe oluyorduk. Okullara
meslek tanıtımı için üyelerimizin konuşmacı olduğu seminerler organize ediliyordu. 2005 yılından itibaren
“Atamıza Gidiyoruz” projesine destek verdim. Ataşehir Rotary bültenlerine bülten sorumlusu arkadaşımıza
destek vermeye başladım. Sonrasında kulübün bülten sorumlusu Hakkı Başkan olunca bülten hazırlar oldum.
RYLA eğitmeni oldum. Bölge içinde RYLA eğitimlerine katkı sağladım. İlk RYLA eğitimini Şeref Başkan
Döneminde Haydarpaşa Meslek Lisesi öğrencilerine verdim. Hakkı Başkan Gençlik komitesinde olunca
gençlikle ilgili çalışır oldum. Hakkı Kulüp Başkanı olduğunda Başkan’ın hem eşi hem asistanı oldum.
”Ben başkanlık yaparken bir kulüp sekreterim bir de ev sekreterim var
“sözleri ile eşbaşkanlığımı daha iyi yapmamı sağladı. Bölgede Interact
Komite Başkanı olunca İnteractların Sevim Teyzesi oldum. Rotary
Değişim Öğrenci Komitesinde görev aldığında Değişim aileleri ile gelen
ve giden değişim öğrencileri ile yakından ilgilendim.

Rotary hakkında bilgilerim çoğaldıkça yaptığımız çalışmalar da çoğalmaya başladı. Kim nerede nasıl destek
istedi, karı-koca hep yanlarında oluyorduk.
Sonra ..
Daha sade, koşturmacasız bir hayat tercih ettiğim için bugünlere geldik.

Duygusalım, hayatın gerçeği şaka gibi, ayrıca şaka
yapılmasından hoşlanmam, eğlenmek, eğlendirmek,
gezmek, el işleri, dikiş işleri ilgi alanım içinde hep oldu.
İhtiyacım olan, elimden gelen her işi yapmaya çalışmak,
araştırmak, kitap okumak ya da dinlemek, güzel
sanatların tüm kolları, konserler, müzikaller, romantik
veya dram tiyatro, sinema, sergiler, müzeler, geziler,
uzun yürüyüşler ilgi alanlarım içindedir.
Boş durmaktan hiç hoşlanmam, bir şeyler üretmek,
otururken bile meşguliyetim olması en önemli
özelliğimdir.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Sevim Özsaraç devam…

Hırs, kazanmak bana göre hiç değil, başarı bir ekip işidir. Hesap-kitap yaparak hiç yaşamadım. Hislerime
güvenirim, onun sesini dinlerim. Yaşam yolculuğunda karşıma çıkan, iyi ve kötü günde birlikte olduğum, beni iyi
hissettiren çok sevdiğim saydığım, aileme, arkadaşlarıma iyi ki varsın dediğim dostlarıma varlıkları için teşekkür
ederim.

“Bir insanı tanımak istiyorsan onunla yola çık” sözü bir Çin atasözüdür.
Yaşam yolculuklarınızda güzel anılar biriktirmeniz dileği ile sevgiler.
Sizler için geçmiş zaman anılarımdan oluşan küçük bir albüm hazırladım.
Keyifli seyirler.

GDB Başkanı Hakkı Özsaraç eşi Sevim“
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