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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
: 23

Katılan Üye Sayısı : 17
Devamlılık Oranı

: % 73.91

İlk Gelen Üye

: Engin Özdemir

Kutlamalar için sonraki haftayı bekliyoruz.

Devam %si en yüksek Üye :
Gökhan Meriç

15/12/2020 Toplantı Gündemi
1. Mutlu günlerin kutlanması.
2. Duyuruların iletilmesi.

3. Projelerin konuşulması.
4. Konuk Konuşmacı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu - "Türkiye'nin Depremselliği ve Olası Marmara
Depremi"

Önceki Toplantı Notları
Toplantımızda sevgili Gökhan Meriç ve sevgili Mustafa Bayraktar’ın Üye Kabul Töreni’ni
gerçekleştirdik.

➢

Tören sonrasında Sevgili Şeref Başkanımız ve eşinin organize ettiği Nostaljik Plaklar Gecesi ve Müzik
Yarışması-IV ile hem tatlı tatlı yarıştık hem de güzel müzikler eşliğinde keyifli dakikalar geçirdik.
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Bölge Duyuruları

➢

➢

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - ARALIK
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri

➢ Kilyos’ta bulunan Veysel Vardal Görme Engelliler Okulu’nun müzik sınıfı için 30 adet darbuka

temin edilmiş olup okula teslimi sağlanacaktır.

➢ Çevre bilinci ile geri dönüşüm konusunda herkese örnek olabilecek duyarlılığından dolayı
Nüzhetiye Köyü marketini işleten Müjdat Yaman’a Eğitim Dostları Sertifikası, Çevre Komitesi

Başkanımız sevgili Vildan Başkan tarafından verildi.

➢ Beyoğlu Rotary Kulübü’nün düzenlediği 81 ilde 2420 çocuğa Atatürk kitabı ulaştırılması projesi
kapsamında bir il için 750 TL tutarında bağışta bulunduk.
➢ 24 Kasım Öğretmenler Günü için Etiler Rotary Kulübü’nün düzenlediği geleneksel Öğretmenler
Günü projesi kapsamında öğretmenlere hediye alınmak üzere 5 öğretmen için bağış yaptık.

Haftanın Sözü

“Yirmi dört makamda çalgı çalan çalgıcıya, dinleyen yoksa çalgısı yük olur.
Aklına ne yanık bir nağme gelir, ne de on parmağını çalgı çalarken oynatası gelir.”
Mevlana
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - ARALIK
Rotary’de Aralık ayı, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ve Tedavi Ayı’dır. Rotary'nin en büyük önceliği
çocuk felcinin ortadan kaldırılmasıdır, ancak Rotaryenler hastalıklarla savaşmak için çok daha büyük
sorumluluklar üstlenmektedirler.
Nijerya’daki Trans Amadi Rotary Kulübü’nün bu kapsamdaki projesine göz atalım. Port Harcourt’taki
Oginigba Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 3 gün süren Rotary Aile Sağlığı Günlerinde, TransAmadi Rotary Kulübü ve diğer 7 Rotary Kulübü HIV, Hepatit B & C, MP, Açlık Kan Şekeri vb. dahil
olmak üzere farklı hastalıklar için ücretsiz test, tarama / muayene yapmak üzere sahadaydı. 350'nin
üzerinde yetişkine, 180 gence ve 120 çocuğa ücretsiz göz testi ve diş muayenesi yapıldı. Böcek
öldürücü özellikli sineklikler dağıtıldı, ilaçlar verildi ve gerekli yerlere sevkler yapıldı. Projenin detay
fotoğrafları için linke tıklayabilirsiniz.

Tarihte Bu Hafta
➢ 15/12/1893 Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun
alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.
➢ 15/12/1939 Rüzgar Gibi Geçti filmi Atlanta'da (ABD) gösterime girdi.
➢ 16/12/1727 Türkiye'de ilk kitap (Vankulu Lugati) basıldı.

➢ 16/12/1967 Stanford-Universitesinde bir grup bilim adamı, eşi tekrar yapılabilen DNA'yı ayrıştırmayı
başardı.
➢ 17/12/1934 Kasım 1934 tarihli Kanun'la ''Kemal'' özadlı Türkiye Cumhurbaşkanı'na verilen ''Atatürk''
soyadının veya bunun başına ve sonuna söz konarak yapılan adların hiçbir kimse tarafından öz ve
soyadı olarak alınamayacağına dair Kanun TBMM'de kabul edildi.

➢ 17/12/1973 Amerikan psikiyatri derneği, homoseksüelliği akıl hastalıkları listesinden çıkardı.
➢ 18/12/1946 Uluslararası Para Fonu, (IMF) faaliyete geçti. 27 Aralık 1945'de kurulan IMF, 32 üye
ülkenin para birimlerinin altın ve Amerikan doları karşılığını ifade eden bir anlaşma ilan etti.
➢ 18/12/1957 ''Kwai Köprüsü'' (The Bridge on the River Kwai) filminin ilk gösterimi New York'ta yapıldı.
➢ 19/12/1966 Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobili Anadol satışa sunuldu. Peşin fiyatı 26 bin 800 lira.
➢ 19/12/1968 Piyanist İdil Biret, Paris'te dünyanın ünlü beş virtüözü ile konser verdi.
➢ 20/12/1924 Kırkkilise'nin adı Kırklareli olarak değiştirildi.
➢ 20/12/1939 Türkiye'nin Paris'teki Uluslararası Şarap Kurulu'na katılmasına ilişkin yasa çıktı.
➢ 21/12/1937 İlk uzun, sesli ve renkli çizgi film olan ve Walt Disney'in yapımcılığındaki Pamuk Prenses ve

Yedi Cücelerin galası yapıldı.
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Üyelerimizi Tanıyalım - Rtn. Funda Erdoğan
Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi’nde bu hafta, üyelerimizden Rtn. Funda Erdoğan’ı ağırlıyoruz. Sevgili Rtn. Funda Erdoğan’ın
hayat hikayesini kendisinden dinleyelim:

“Benim hikayem 1977 yılının sıcak bir Temmuz günü İstanbul’da başlıyor. 3 kuşak
İstanbul’lu ve bankacı bir ailenin 3. kuşak temsilcisiyim. Rahmetli babam,
babaannemin ilk kadın memurlarından olduğu İşbankası‘ndan emeklidir. Annem ise
beni ve kardeşimi büyütmek için ara verdiği iş hayatına, benim ilkokulu bitirdiğim
sene, yönetici asistanı olarak geri dönmüş ve sonrasında o da emekli olmuştur.
Benden 4 yaş küçük yüksek gıda mühendisi bir kız kardeşim var.
Çocukluğum evlenene kadar da yaşadığım, Taksim Ayazpaşa’daki, babamın
doğduğu evde geçti. Gerçi babamın zamanında, arka bahçesinde hurma ağaçları
olan bir evmiş babaannemin evi, yıllar yıllar sonra apartman binasına dönüşmüş.
Ben, babamın ve halalarımın da mezun olduğu Fındıklı’daki Namık Kemal
İlkokulu’na gittim.
Babaannem, Çanakkale Savaşı’nda savaşmış ve kılıcı da oğlum Doruk’a yadigar kalan babasını, çocuk yaşta
kaybetmesine rağmen hem çalışmış hem okumuş ayrıca iki kız kardeşini de okutmuş ve meslek sahibi yapmış
bir Cumhuriyet kadınıymış. İşbankası’nın ilk kadın çalışanlarından olan babaannemin ekip arkadaşlarıyla
çekilmiş fotoğrafı, Karaköy’deki İşbankası Müzesi’nde sergilenmekte 😊 İşbankası’nın resepsiyonlarına Atatürk
de katıldığı için, “Ya şimdi beni de dansa kaldırırsa” yada “Soru sorar da imtihan ederse” diye babaannemin
nasıl endişe ettiğini “.. ama gözlerine bakamazdık çocuğum” deyişini babama kimbilir kaç kez anlattırmışımdır.
İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Dolmabahçe çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği yerler
😊 Ailecek evden yürüyerek gittiğimiz AKM’deki haftasonu konserleri, opera ve baleler, İnci Pastanesi’nde
yenen profiterol, Emek Sineması’nda izlenen filmler, Atlas Pasajı’ndaki gümüş ustalarının elinden çıkan ürünler
arasında gezinmek, babamın Beyoğlu’nda sürekli selam vererek dolaşması… Hepsi şu an sanki tarih öncesi
döneme aitmiş gibi..
İlkokul’dan sonra o dönemin meşhur Anadolu Liseleri sınavını kazanmamla birlikte, Beşiktaş Atatürk Anadolu
Lisesi’ne (BAAL) yazıldım. Hep çalışkan ve başarılı bir öğrenci oldum ben. Okumayı, öğrenmeyi, bilgiyi hep çok
sevdim, hala da çok severim. Beni besler, zenginleştirir, öyle hissederim. Hayatımda sonradan da yer alacak
olan koro geçmişim de BAAL ile başlar. Ortaokulda, Devlet Opera ve Bale çocuk korosu şefi Yıldız
Künutku’nun yaptığı seçim ile dahil olduğum okul korosu ile 12 yaşımda ilk kez Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nunda, takip eden 2 yıl üst üste de Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne aldım. 12 yaşında etrafı lambalarla
çevrili ayna önünde, korist arkadaşlarımla sahne sırası beklemenin heyacanını dün gibi hatırlarım.
Lise mezuniyetimin ardından eğitim hayatım, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü ile devam etti.
Türkiye derecesi ve Boğaziçi Üniversitesi beklerken, sonraki tercihim olan Marmara Üniversitesi ilkbaşta hayal
kırıklığı yaratmış olsa da çabuk toparladım. Üniversite sınavına girdiğim, buram buram kokan Haliç’in yanı
başındaki ilkokulun küçücük sıralarına, 1.70 boy ile nasıl sığdım da nefesimi tutup o sınavı yaptım ben de
bilmiyorum 😊 Ne yazık ki eğitim ve sınav sistemi yıllar içinde daha da vahim bir şekil aldı.. Boğaziçi
Üniversitesi hayalimi ise, iş hayatına atıldıktan sonra, bu üniversitede Ekonomi Finans Yüksek Lisansı yaparak
gerçekleştirdim 😊 Eğitim hayatım şu anda ikinci üniversite kapsamında okuduğum Çocuk Gelişimi ile devam
ediyor.
Üniversite’ye devam ederken yaz tatillerinde staj zorunluluğu olmayan bir bölümde okusam da her yaz farklı iş
alanında staj yapıp kendimi tanımaya ve ne yapmak istediğimi anlamaya çalıştım. Gerçi armut çok da uzağa
düşmedi sonunda 😊 1999 yılında üniversiteyi 1.likle bitirdim. O dönemde bankalar 4’lü 5’li aşamalardan
oluşan giriş sınav ve mülakatları yapıyorlardı. Aşamalarda aynı adaylar denk gelip ahbap oluyordu 😊 Yalnız
ben bir aykırılık yapıp İşbankası’nın Ankara’daki mülakatına gitmeyip Garanti Bankası’ndan gelen teklifi hemen
kabul ettim. Yazılı sınavını kazandığım halde İşbankası’nın sözlü mülakatına gitmedim diye babam benimle bir
ay konuşmamıştı.
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Üyelerimizi Tanıyalım - Rtn. Funda Erdoğan devam…
Garanti Bankası’nda tam 8 ay süren bir eğitim aldık, Management Trainee-13 grubu olarak! Hem maaş alıp
hem de okula gider gibi işe gitmenin ayrı bir tatlılığı vardı. Garanti Bankası’nın MT programını 1.likle bitiren ilk
kadın çalışan olduğum için dönemin kadın İK Genel Müdür Yardımcısı’ndan ödül aldım 😊 Mali tahlil ve
istihbarat yapmak olan ilk işim, ticari kredi talebinde bulunan firmaların merkez ve üretim yerlerine ziyaret
gerçekleştirmek, mali tabloların detay analizini yapmak, sektör ve rakip analizi yapmak, firma sahip ve
yetkililerinin anlattıklarının doğruluğunu teyit etmek ve anlatmadıklarını da yakalamaya çalışmak ve bunu 40
sayfaya yaklaşan detaydaki raporlarla sunmaktı. Çok firma gördüm, çok sektör tanıdım, çok keyif alarak
çalıştım.. Yıl 2004’e geldiğinde yabancı firma deneyimi yaşamak istediğim için Citibank’a geçtim. 2 yıl sonra ise
Garanti Leasing ile Garanti camiasına geri döndüm. Garanti Bankası’nın benim için hep ayrı bir yeri olmuştur,
belki ilk iş yerim olduğu için, belki dönüşüm ve değişime çok açık bir banka olduğu için.. Garanti Leasing’te
çalıştığım 7 sene boyunca Krediler Yöneticiliği, Mali İşler Müdürlüğü ve son olarak da Bütçe & Finansal
Planlama Müdürlüğü yaptım.
Bu dönemde eşim Ufuk ile tanıştım
Ufuk, inşaat mühendisi ve kamu
müteahhitliği yapıyor. Tanışıklığımız 2013 yılının Mayıs ayında evliliğe
dönüştü
Ben işimden ayrılarak kurumsal hayata ara verdim ve 2015
yılı Ocak ayında oğlumuz Doruk aramıza katıldı.
İş hayatına ara verdiğim dönemde kişisel gelişim alanına odaklandım ve
Sola Unitas Academy’de temel koçluk eğitimlerimi tamamladım. Doruk’un
1 yaşına gelmesi ile iş hayatına dönme kararı aldım ve BNP Paribas
iştiraki olan Teb Cetelem firmasında Muhasebe Müdürü olarak görev
aldım. Yaklaşık 2 yılın ardından ise kurumsal hayata veda etmeye karar
verdim.
Sola Unitas Academy’de öğrenci koçluğu, ileri uzmanlık eğitimlerimi tamamladım ve Kariyer Koçu olarak
çalışmaya başladım. Psikoloji, kişisel gelişim, farkındalık, değişim, dönüşüm hep ilgi alanımdaydı ve artık ben
bu birikimim ile ihtiyacı olanlara fayda sağlamaya başlamıştım. Bu dönemde ICF (International Coaching
Federation) üyesi bir koç olarak, ICF Türkiye’nin üniversite öğrencilerine ve girişimci kadınlara yönelik
düzenlediği gönüllü koçluk projelerine katıldım ve halen de katılmaya devam ediyorum. Gerek iş gerek özel
hayatında hedefini belirlemek, engellerini tanımak ve aşmak, iş yaşam dengesini bulmak ve adım atmak
isteyen kişiler ile çalışıyor, kendilerine ayna tutmalarını ve farkındalık kazanmalarını sağlayarak yaşam
hikayelerine yoldaşlık ediyor ve varmak istedikleri yere ulaşmalarına destek oluyorum. Çalışmalarım hakkında
detay bilgiye www.fundaerdogan.com web sitesinden, üzerinde çalıştığım konular hakkındaki yazılarıma da
web sitemden ve https://www.e-koc.org/ ulaşabilirsiniz.
Küçük yaşlardan itibaren müziğin hayatımda hep ayrı bir yeri olmuştur. Üniversite’de verdiğim ara sonrasında
çok sesli müziğe olan tutkum, bankada çalışmaya başladığım dönemde yeniden alevlendi ve kendimi İstanbul
Avrupa Korosu’nun seçmelerinde buldum 😊 Devlet Opera ve Balesi’nin Koro Şefi Gökçen Koray’ın seçme
sınavını geçerek, bu muazzam koroya dahil oldum ve 3 yıl süresince çeşitli mekanlarda Mozart ve
Beethoven’ın çok değerli eserlerini seslendirme şansı buldum. Finali, Dvorjak’ın ölümünün 100. yılı sebebi ile
AKM’de Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde verdiğimiz muhteşem bir eser olan Stabat Mater konseri ile yaptım
😊 Bu eserin 8 sesli final parçasını dinlemek isterseniz : (47) Dvorák: Stabat Mater, Op.58, B.71 - 10.
"Quando corpus morietur" - YouTube. Müzik dışında bir diğer tutkum da babamın da çok sevdiği
fotoğrafçılıktır 😊 Garanti Bankası Fotoğrafçılık Kulübü ile başlayan bu uğraşım, zaman zaman sekteye uğrasa
da hep benledir. Yeni ilgi alanım ise karma astrolojidir.
Rotary camiası ile tanışmam GDG Rtn. Nuri Özgür vasıtası ile oldu. 2009-2010 döneminde Maslak Rotary
Kulübü’ne üye oldum. 2011-2012 döneminde Kulüp Yönetimi Komitesi Başkanlığı, 2012-2013 döneminde de
Kulüp Sekreterliği yaptım. Çeşitli projelerde görev aldım ve keyifle çalıştım. Adres değişikliği sebebi ile ayrılmak
zorunda kaldığım Rotary Camiasına 2019-2020 döneminde sevgili Asuman başkanımızın referansı ile Ataşehir
Rotary Kulübü’ne üye olarak geri döndüm. Bu dönem şu an okumakta olduğunuz Kulüp Bülteni’ni keyifle
hazırlıyorum ve bu kulübün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum 😊”
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