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Başkanın Mesajı

Sevgili Ataşehir Rotary ailem,

hhj

Bölge Hizmetler Komitesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında
düzenlenen “Dünya Kültür Başkentleri, Paris” konulu ortak kulüpler
toplantımızda görüşmek üzere.

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

Devamlılık
Üye Sayısı

: 23

Katılan Üye Sayısı : 22

14 Nisan Ferudun Eralp

Devamlılık Oranı

: % 95.7

17 Nisan Özgür Çevik

İlk Gelen Üye

: Fatih Öktem

18 Nisan Osman Yaman

Devam %si en yüksek Üye :
Doğum günlerini kutluyoruz.

Hakkı Özsaraç

14/04/2021 Toplantı Gündemi

Hizmetler
Komitesi
Kültür
Sanat
programlarının 14. sü olan “Kültür Başkenti
Paris” Kozyatağı RK GDB Ahu Özgüven’in
sunumuyla ve çok değerli konuklarla
gerçekleşecektir.

Önceki Toplantı Notları

➢
Önceki toplantımızda kulüp gündem maddeleri
ve projelerimiz hakkında görüştük.
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Bölge Duyuruları
➢

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - NİSAN
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri

➢ Gelecek Dönem Başkanımız Yaşar Bağlan’ın katılımı ile gelecek dönem başkanlar semineri
gerçekleştirilmiştir.

➢ Sevgili sekreterimiz Sibel İpekten ve sevgili gelecek dönem başkanımız Yaşar Bağlan’ın
katkılarıyla Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine kulübümüz adına 3 tekerlekli sandalye bağışı

➢

daha yapılmıştır.

Haftanın Sözü

“Başarının sırrı; bilgiyi nerede bulacağınızı
ve nasıl kullanacağınızı bilmektir.”
Albert Einstein
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim – NİSAN
Uluslararası Rotary tarafından Nisan ayı “Anne ve Çocuk Sağlığı Ayı” olarak belirlenmiştir. Her gün anneler doğum yaparak
hayatlarını riske atıyor ve her yıl milyonlarca çocuk tedavi edilebilir, önlenebilir nedenlerle ölüyor. Her yıl beş yaşın altındaki
en az 7 milyon çocuk yetersiz beslenme, kötü sağlık bakımı ve yetersiz temizlik nedeniyle ölüyor. Bu oranı düşürmeye
yardımcı olmak için Rotary, bebeklere aşılama ve antibiyotik sağlar, temel tıbbi hizmetlere erişimi iyileştirir ve anneler ve
çocukları için eğitimli sağlık hizmeti sağlayıcılarını destekler. Rotary'nin projeleri, yerel toplumu sağlık bakımı eğitim
programlarının sahipliğini üstlenmeleri için güçlendirerek sürdürülebilirliği sağlar. Anne ve Çocuk Sağlığı Bakımı da
Rotary'nin Altı Odak Alanından biri olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda Filipinler’deki Marikina Rotary Kulübü’nün “Yetişkin
Kadınlara Süt ve Vitamin Bağışı” projesine bakalım. Marikina'daki
annelere ve kadınlara 70 set yetişkin kadın süt takviyesi ve
multivitaminler bağışlanmıştır. Bu, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi
ve çocuk doğurma çağındaki kadınlar için optimal sağlığı sağlamayı
amaçlayan bir hastalık önleme projesidir.

Tarihte Bu Hafta
:

➢ 13/04/1796 ABD'ye ilk kez bir fil Hindistan'dan getirildi.
➢ 13/04/1933 Yüksek Mühendislik Mektebi'ni (İTÜ) bitiren Sabiha ve Melek hanımlar, Türkiye'nin ilk kadın
mühendisleri oldu. İki kadın mühendis, kura sonucu Ankara ve Bursa Nafıa İdaresi'ne atandı.
➢ 14/04/1828 Noah Webster ilk İngilizce sözlüğü olan An American Dictionary of the English Languageı
yayımladı.
➢ 14/04/1900 Paris Uluslararası Fuarı açıldı. Fuarda Osmanlı Pavyonu da yer aldı.
➢ 14/04/1912 Bir Alman şirketine 1910'da ısmarlanan Galata Köprüsü hizmete girdi. Köprüden geçiş
1930'a kadar paralı olarak sağlandı. 'Müruriye' denilen geçiş parasını, önlükler giyen tahsildarlar

topluyordu.
➢ 15/04/1912 2340 yolcusuyla ilk yolculuğuna çıkan Titanik transatlantiği, Newfoundland'ın güneyinde bir
buzdağına çarparak battı, olayda 1.513 kişi hayatını kaybetti.
➢ 15/04/1955 İlk McDonald's ABD'nin Illinois eyaletindeki Des Plaines'de açıldı.İlk günün kazancı 366,12
dolardı.

➢ 16/04/1912 Amerikalı havacı Harriet Quimby, Manş Denizi'ni uçarak aşan ilk kadın oldu.
➢ 17/04/1453 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.
➢ 18/04/1936 İzmit Kağıt Fabrikası'nda ilk kâğıt imal edildi.
➢ 18/04/1989 Türkiye'de ilk tüp bebek, İzmir'de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi.
➢ 19/04/1909 Jeanne d'Arc azize ilan edildi.
➢ 19/04/1934 Shirley Temple,

Stand Up and Cheer adlı filmde ilk rolünü oynadı.
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(

linke tıklayabilirsiniz)

Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Seda Meriç
Eşlerimizi Tanıyalım köşemizde bu hafta Roteş Seda Meriç’i ağırlıyoruz. Sevgili Seda Meriç’in hayat hikayesini kendi

sözlerinden dinleyelim:

“1984 yılında memure bir anne ve asker bir babanın
ilk kızları olarak dünyaya geldim. Ailemin iş hayatı
nedeniyle ilk ve ortaöğretim eğitimimi farklı illerde
gördükten sonra Güzel İzmirimize geri dönduk.
Lise egitimimi burada okuduktan sonra Bilkent
Üniversitesi İşletme ve Bilgi Yönetimi Fakültesinden
mezun oldum. 19.07 dogumlu olup Doğuştan
Fenerbahçeliyimdir ☺

Eğitim hayatım boyunca, başarılı bir öğrenci oldum, ailem bile buna ilkokuldan beri çok alışık
olmalarından dolayı, üniversiteden çok iyi bir derece ile mezun olmam bile onlar için sıradan ama
benim için çok büyük bir meseleydi. Mezun olur olmaz, gelen birçok yurtdışı master, iş vs …
tekliflerini ailemin beni uzaklara göndermek istememesinden dolayı, gönlum pek razı olmasa da
Kabul etmeyerek, İzmir`e geri döndüm. Ama şanslıydım, cok kısa zaman içinde hemen Arkas
Holding İK departmanında, çok kişinin hayallerinde yaşayan bir pozisyonda, bu yeni mezun ama bir o
kadar heyecan içinde çalışmak isteyen ben, işe başlamıştım.
Her şeyde olduğu gibi, ilk işimde de bir çok eğitime katılarak ve kurumumun da desteği ile çok kısa
zamanda cok uzun yollar katetmiştik. Ama 4 yılın sonunda artık kabıma sığamaz olmuştum.
Tam evlilik arifesinde hayatıma bir yön verirken, hiç bilmediğim ama ilk günden kalbimin hızlı
çarpmasına neden olan İsrail Menşeli, dünyada bir kaç fabrikası olan, tarım sektörüne üretim yapan
firma ile yoluma devam ettim.
Hayatımda ciddi bir rutinden kurumsal hayattan çıkıp, fabrika içine, üretime, sanayinin içine direk bir
giriş yapmış oldum. Evet çok endişeli günler geçirmedim değil ancak o kadar sevdim ki planlama,
ihracat, marketing pazarlama vs belliydi artık benim hayatım bu yonde akıp gidecekti.
Baktım bu firma dünyada alanında tek ama Türkiye’de sadece bir irtibat ve logistic merkezi olarak
kullanıyordu, benim ise günden güne daha fazla hakim olmam ile beraber, Tarım Bakanlığı ile günler
süren seyahatlerim ve görüşmelerim sonucunda, 2008’de artık Tr’de Damlama Sulama ve Modern
Tarım alanında bir çok ciddi adımlar atmaya başlamıştık. 108 ilçe tarım kooperatifine şahsen
yaptığım ziyaret ve eğitim sonucunda az çok artık çiftçilerimiz modern sulamaya dair genel bir bilgiye
sahip olup vahşi sulama yanlışlıkları konusunda mutabık olmaya başladık. Sonrasında gelen kredi
çalışmaları, hibeler vs ile o dönemde son 3 yılda ilk 22 damlama sulama ekipmanlari üreticisi kurduk.
Bu firmalar ülkemizin farklı farklı şehirlerinde ve hepsi şu anda sektörün önce gelen liderleri
arasındadırlar.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş Seda Meriç devam

Radikal bir karar ile İstanbul`a taşınmamızdan dolayı, Orta Doğu
Genel
Müdürü olarak devam ettiğim, gücümle kalbimle
büyüttüğüm şirketime şimdi danışmanlık olarak devem edip, bir
başka hayalim olan kendi şirketimi kurdum. İstanbul`a gelme kararı
verdiğimizde 6 aylık hamile olup artık iki bebegim ile biri oğlum Asil
diğeri kendi kurduğum şirketim ile burada yaşıyorduk.
Eski şirketimdeki deneyimlerim, bilgi birikimim ile şimdi 16’dan
fazla gelişmekte olan ülkeye damlama sulama ekipmanları ihracatı
yapmaktayım.

Bu işlerimin yoğunluğu içinde bir o kadar beni besleyen, gelişimimde etken olan konu da bir çok
derneğe ve STK’ya gönüllü olmamdır. Dernek basın sözcülüğü yaptığım Kemalpaşa İş İnsanları
Derneği, Ege İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmirli İş Kadınları Derneği, Urla Kadın
Kooperatifi Kurucu üyeliği, Ege Sevgi Çemberi Kulübü Üyeliği, Basifed üyeliği, İstanbul Tobb Kadın
Girişimcileri ve İhracatçıları Birliği Üyeliklerim devam etmektedir.
Sivil Toplum Kuruluşlarının içinde olmak, farklı şekilde özellikle
kadınlar ile bir olup fayda sağlamaktan inanılmaz mutlu oluyorum
ve elimden geldiğince bu yolda yürümeye devam edecegim.
Eminim pandemi sürecinin sonunda da kulübumuz ile de beraber
cok faydalı işler yapacağız.
Oğlumuz Asil, 3,5 yaşında olup önceliğimiz son 3 yılda onunla
mümkun olduğunca zamanı dolu dolu geçirmek olmuştur. Arta
kalan zamanlarımda yelkenli, seyahat etmek ve arada yazıp çizmek
(belki bir gün kitap yazmak), okumak ruhuma iyi gelenlerden …

Sağlıkla kalıp, en kısa zamanda sevgiyle sarılmak üzere
kavuşalım.
Seda Bitirim Meriç”
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