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Başkanın Mesajı

Sevgili Ataşehir Rotary ailem,

hhj

Bu
haftaki
toplantımızda,
Ataşehir
Belediyesi
ile
gerçekleştireceğimiz ve Tohum Otizm Vakfı’na destek
olacağımız Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE)
Toplama Projemizin detayları hakkında konuşacağız.
Toplantımızda görüşmek dileğiyle..

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

Özel Günlerimiz
: 21

Katılan Üye Sayısı : 15
Devamlılık Oranı

: % 71.4

İlk Gelen Üye

: Tolga Ağaoğlu

Bu haftaya denk gelen
kutlamamız bulunmuyor,
sonraki haftayı bekliyoruz 😊

Devam %si en yüksek Üye : Aslı Ağaoğlu,
Funda Erdoğan, Hakkı Özsaraç, Melek Yazıcı,
Tolga Ağaoğlu

18/08/2020 Toplantı Gündemi

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

Önceki Toplantı Notları
Geçmiş Dönem Guvernörü Rtn. Müfit Ülke’nin “Rotary Vakfı, Bizim Vakfımız” sunumunu dinledik.
Vakıf projelerinin dünyaya katkısı, bizim katkılarımızın etkisi, projelerin işleyişi konularında bilgilerimizi
tazelediğimiz ve yeni bilgiler edindiğimiz bu toplantıda sabırla tüm sorulamızı yanıtlayan değerli GDG
Rtn. Müfit Ülke’ye ve katılımlarıyla toplantımızı zenginleştiren misafirlerimize çok teşekkür ederiz.
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Bölge Duyuruları

1- Rotary Toplum Birlikleri (RTB) Rotary kulüplerinin sponsorluğunda Rotary’nin hizmet anlayışını
Rotary dışında yaygınlaştırmak amacıyla Rotaryen olmayan ancak Rotary hizmet inancını
benimsemiş kişilerce kurulan hizmet birlikleridir.
Toplumdaki gönüllülerden oluşan bir Rotary Toplum Birliği (RTB) liderlik yeteneklerine sahip

Rotaryen olmayan en az 10 kişiden oluşur, bir Rotary Kulübü tarafından desteklenir ve toplumun
gelişimi için hizmette bir partner olarak rol alır. Son belirlemelere göre 2420 Bölge’de 16
kulübümüzün toplam 21 aktif Rotary Toplum Birliği vardır. Dönemimizde RTBler Hizmetler
Komitemizin bünyesinde yer almaktadır. Sorumlu arkadaşınız İzmit RK GDB Hüseyin Alçıoğlu’dur.

Dileyen kulüplerimizin toplantılarına katılıp sunum yaparak konuyu anlatacaktır.
2- “Hizmetler Komitesi” nin bir hizmet alanı olan burslarla ilgili olarak ; burslarımız iki farklı yöntemle
devam edecektir:

1. Rotary kulüplerinin bugüne dek verdiği burslarımız. Rotary Burslarının sorumlusu Bostancı RK
üyesi dostumuz Meriç Deyiş’tir.
2. TEV – Türk Eğitim Vakfı aracılığı ile verilen burslar. TEV Burslarının sorumlusu bölgemizde
Marmara RK üyesi dostumuz Seda Ekincioğlu Oral olacaktır.

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - AĞUSTOS
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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 ve giysiler 5 eve ulaştırılmıştır.
10 aile için daha erzak temini yapılmış olup önümüzdeki günlerde ulaştırılacaktır.
➢ Facebook ve Instagram’daki sosyal medya hesaplarımızda paylaşım yaparken
kullanacağımız şablonlar yeniden düzenlenmiş ve sosyal medya hesaplarımızda
kullanılmaya başlanmıştır.

➢ Hareketli reklam panolarının kullanılması konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir.
➢ Ataşehir Belediyesi ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Toplama Projesi
gerçekleştirerek Tohum Otizm Vakfı’na destek olacağız. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya,
elektrikli ve elektronik cihazların tüketicisi tarafından kullanım süresinin tamamlanmasıyla
ortaya çıkan atıktır. AEEE’ler uygun bir biçimde toplanmadığı, geri kazanılmadığı veya
bertaraf edilmediği takdirde içerdikleri tehlikeli maddeler doğaya kontrolsüzce yayılır ve geri
dönülemez zararlar verir. AEEE’ler şunlardan oluşur; elektrikli süpürge, tost makinesi, ütü,
blender, kettle, saç kurutma makineleri, çay-kahve makineleri, tartılar, şarjlı matkap seti, dikiş
makinası, oyun konsolları, pille çalışan oyuncaklar vb. Ayrıca floresan, tasarruflu ampul ve led
lambalar (civa içeriğinden dolayı kırmayınız) bu kapsamda değerlendirilmektedir. Kulübümüze
ulaştırılacak AEEE’leri, Ataşehir Belediyesi tarafından alınarak dönüştürülecek ve geliri
Tohum Otizm Vakfı’na bağış olarak iletilecektir.

Haftanın Sözü

“Deha, kendisinin hiç kimseden öğrenmediği şeyi,
insanlığın ondan öğrendiği insandır.”
Arthur Schopenhauer
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - AĞUSTOS

Rotary’de Ağustos, Üyelik ve Üyelik Geliştirme Ayı’dır, bu ay kulübümüzü, üyelerimizi ve dünyaya

kattıklarımızı kutlama zamanıdır.
Hindistan RaC Umbergaon Kulübü’nün Geçmiş Rotaract/Rotaryenlerin Başarılı Yolculuklarının
paylaşıldığı projesine göz atalım. Hindistan RaC Umbergaon Kulübü üyeleri, Interact’tan Rotaract
olan ve Rotaract’tan Rotaryen olan kıdemli üyelerin hikayelerini anlatan videolar hazırlamıştır.
Videolar sayesinde üyelerin kendi yolculuklarının yanı sıra Interact/Rotaract hayatları boyunca
kazandıkları fayda ve dostlukların bilinmesine de yardımcı olmuştur. Filmlerden örnekler için
aşağıdaki resimlere tıklayabilirsiniz.

Tarihte Bu Hafta
18/08/1932 Keriman Halis Hanım Dünya Güzeli seçildi. Halis, Mustafa Kemal Paşa'ya çektiği
teşekkür telgrafında, "Bu muvaffakiyetim, sizin memleket kadınlığına telkin ettiğiniz fikirler eseridir."
dedi.
18/08/1961 Türkiye'de ilk kez bir banka soyuldu.
19/08/1662 İlk hesap makinasını yapan Fransız filozof ve matematikçi Blaise Pascal doğdu.
19/08/1829 Profesör Parrot ile beraberindeki grup, Ağrı Dağı'nın zirvesine ilk kez tırmanmayı
başardı.
19/08/1952 Federal Almanya'da düzenlenen uluslararası kürek yarışmalarında Türk kürekçiler 3
birincilik, 2 ikincilik kazandı.
20/08/1516 Gaziantep, Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusunca fethedildi.
21/08/1911 Dünyanın en tanınmış tablosu, Leonardo da Vinci'nin şahaseri Mona Lisa Louvre
Müzesi'nden çalındı. Tablo ancak iki yıl sonra Floransa'da bulundu.
22/08/1965 Sadun Boro, "Kısmet" adlı yelkenlisi ile 2 yıl 10 gün sürecek dünya turuna başladı.
23/08/1925 Kastamonu'ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimini başlattı.
24/08/1974 Pompei ve Herculaneum şehirlerini yok eden Güney İtalya’daki Vezüv yanardağı patladı.
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Üyelerimizi Tanıyalım – Rtn. Fatih Öktem
Üyelerimizi Tanıyalım Köşesi’nin bu haftaki konuğu Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Rtn. Fatih Öktem’in hayat
yolculuğunu kendi sözlerinden dinleyelim.
“1958 Yılında Ankara’da dünyaya geldim. Babamın memur olması dolayısı ile
yurdun çeşitli illerinde süren eğitim hayatımı, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi
İnşaat Fakültesi’nden mezun olarak İnşaat Mühendisi lisansı ile tamamladım.
Aynı yıl başlayan iş yaşamımda ilk işyerim STFA Holding bünyesindeki STFA
Enerji şirketidir. Çelik konstrüksiyon imalatı ve montajı yapan bu firmada yaklaşık 2
yıl süre ile kalite kontrol mühendisi olarak görev yaptım, Temmuz 1984 tarihinde
askerlik nedeni ile ayrıldım. Askerliğimi 16 ay süre ile yedek subay olarak Ardahan’
da tamamladım. 1 Ocak 1986 tarihinde İzocam A.Ş.’de Adana bölge satış
sorumlusu olarak işe başladım. 1987 yılında İngiltere’de altı ay süre ile yöneticilik
eğitimi aldım. 1991 yılı sonunda İzmir Bölge Müdürü olarak atandım, 1992 Yılı
Haziran ayında Sevgili eşim Arife ile evlendik. 1993 Yılı Kasım ayında kızımız
Eylül dünyaya geldi. Yaklaşık 5 yıl kadar İzmir’de çalıştıktan sonra Mart 1996’da
İstanbul Bölge Müdürü olarak İstanbul’a geldim ve buradaki bir yıllık çalışmam
sonrası Nisan 1997 tarihinde Satış Pazarlama Genel Müdür yardımcılığı görevine
atandım, bu görevde 20 yıl çalıştım ve 2017 Mart ayı sonunda kendi isteğim ile
ayrıldım.
Haziran 2017 tarihinde Tosyalı Holding ÇSM Genel Müdürlüğü görevi ile çelik sektörüne dönüş yaptım, halen bu firmada
çalışma hayatıma devam ediyorum.
Rotary ile tanışmam 1988 yılına uzanır, Mersin’de o tarihte Mersin Rotary üyesi olan Sevgili Ömer Tezcan Guvernör beni
Rotaryen olmaya teşvik eden ilk kişidir. O zaman bu gerçekleşmedi ama 2003 yılında bir Rotaryen dostumun tavsiyesi ile
Ataşehir Rotary üyesi olarak Rotary yaşamım başladı. Kulüpte çeşitli komite görevlerinde bulundum, Saymanlık ve
Sekreterlik görevlerini takiben 2010–2011 Döneminde Kulüp Başkanlığı yaptım. Daha sonra 2014–2015 döneminde
Kulüplerden sorumlu Guvernör Yardımcılığı bölge görevini üstlendim. 2016–2017 Döneminde Bölge Komiteler
Sekreterliği yaptım.
2014-2015 dönemi proje önerileri arasında bulunan ve beni çok etkileyen bir projeyi farklı kulüp üyesi iki Rotaryen
dostumuz ile başlattık. O zaman çalıştığım firma imkanları ile, içerisinde 25 kişinin aynı anda yemek yiyebildiği bir aracı
yaptırarak ve üç yıl süre ile projenin tüm finansmanını temin ederek her gün 200 kişilik yemek dağıtımı ile pek çok yoksul
ailenin ev ekonomilerine katkıda bulunduk.
Proje sonunda 1.600.000 TL civarında bir finansman sağlanmış ve 240.000 öğün yemek ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmış oldu. Bölgede 3 yıl üst üste bu komitenin başkanlığını üstlendim. 2014–2015 Dönem konferansında Müfit Ülke
Guvernör tarafından “Tek Başına Kulüp gibi Davranan Rotaryen” ödülü ile ödüllendirildim. 2016 – 2017 dönemi
hazırlıkları sırasında Şafak Alpay Direktör tarafından “Dünyada Fark Yaratan Rotaryenler“ arasında gösterildim.
Rotary dernek üyeliği yanı sıra pek çok mesleki STK da görev aldım; İMSAD YK üyeliği, İZODER YK üyeliği ve Başkan
Yardımcılığı, Panelder kurucu üyeliği ve üç yıl süre ile YK başkanlığı, TAKDER üyeliği, Yangın Vakfı üyeliği, TUCSA YK
üyeliği görev aldığım diğer derneklerdir.

Rotaryen olarak çok keyifli hizmet dönemleri geçirdik, ben ve
Arife burada çok kıymetli dostluklar edindik, bu dostluk
dayanışması ile çok keyif alarak verilen her görevi layıki ile
yerine getirmeye çalıştık.
Rotary’de görevin büyüğü, küçüğü, önemlisi, önemsizi olmaz.
Verilen her görev insanlığa hizmet yolunda önemli bir araçtır.
Kulübümüzün son yıllarda artan başarılarına katkı ve yaptığı
etkin hizmet projelerini artırmak yolunda çalışmaya devam.
Sevgilerimle.”
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