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Başkanın Mesajı

Sevgili Ataşehir Rotary ailem,

hhj

Projelerimizi konuşacağımız 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 : 18
Devamlılık Oranı

: %82.61

İlk Gelen Üye

: Tolga Ağaoğlu

Kutlamalar için sonraki haftayı bekleyelim 😊

Devam %si en yüksek Üye :
Hakkı Özsaraç

23/03/2021 Toplantı Gündemi

1. Mutlu günlerin kutlanması.

2. Duyuruların iletilmesi.
3. Projelerin konuşulması.

Önceki Toplantı Notları
•

15 Mart tarihinde grup kulüplerimiz ile ortak
➢
gerçekleştirdiğimiz
toplantımızda
Gıda
Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Berat İnci konuk konuşmacımızdı.

•

16 Mart tarihindeki toplantımızda ise kulüp
gündem maddeleri ve projelerimiz hakkında
görüştük.
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Bölge Duyuruları

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - MART
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri
➢ Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine grup kulüplerimizle birlikte yaptığımız proje kapsamında
bir tekerlekli sandalye bağışında bulunduk.

➢ İstinye, Eminönü, Acarkent ve Kadıköy Rotary Kulüplerinin liderliğinde başlatılmış olan E-Kadın
Projesi, kadınlara el emeği ürünlerini e-ticaret yolu ile pazarlama becerileri edindirerek
ekonomik kalkınmalarını destekleyen tüm sivil toplum kuruluşlarına, kişi ve kurumlara açık bir
proje olup Ataşehir Rotary Kulübü olarak projeyi, üyemiz Rtn. Funda Erdoğan tarafından

verilecek olan gönüllü Kariyer Koçluğu ile destekliyoruz.

➢
➢ Bölge 21 B komitesinin düzenlediği video yarışmasına kulübümüz “Atamıza Gidiyoruz”
Projesi ile katılmıştır. İlgili videoyu VC_RC Ataşehir Rotary Club D2420 - YouTube
bağlantısından izleyebilirsiniz.

Haftanın Sözü
Başkalarını tanımak akıldır,
Kendini tanımak bilgeliktir.
Başkalarına hükmetmek güçtür,
Kendine hükmetmek gerçek kudrettir.
Lao Tzu
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Rotary Bilgilerimizi Tazeleyelim - MART
Mart Ayı Rotary’de “Su ve Sanitasyon” ayıdır. Temiz su, insan için temel bir ihtiyaçtır. İnsanlar, özellikle çocuklar temiz
suya eriştiklerinde daha sağlıklı ve daha üretken bir hayat yaşarlar. Bununla birlikte, her gün en az 3.000 çocuk güvenli
olmayan sudan kaynaklanan hastalıklardan ölüyor, bu da üyelerimizi kuyu inşa etmeye, yağmur suyu toplama sistemleri
kurmaya ve topluluk üyelerine yeni altyapıyı nasıl koruyacaklarını öğretmeye motive ediyor. Rotary, Rotaryenler ve Rotary
Kulüpleri vasıtasıyla tüm insanların temiz ve güvenli suya yeterli erişiminin olmasını sağlamaya çalışır.

ABD’deki Rayne Rotary Kulübü’nün “Josh The Baby Otter” isimli küçük
çocuklara su güvenliğinin önemini kitaplar ve videolar aracılığı ile anlatan
projesine göz atalım. Kulüp, küçük çocuklara dağıtmak için cd, renkli kitaplar
ve Josh The Otter'ın çıkartmalarını içeren kitaplar satın aldı ancak Covid-19
görevi kesintiye uğrattı, bu yüzden yön değiştiren kulüp Acadia Parish Halk
Kütüphanesinden sosyal medyada ve web sitelerinde çocuklara bir video
gönderilmesine yardım edilmesini istediler. Videonun yayınlanmasının
ardından kitaplar, boyama kitapları ve çıkartmalar, kütüphanenin 7
şubesinden herhangi birinden çocukların almaları için plastik poşetlere
konuldu.
Videoda, kulüp hedefini açıklayan ve kitabı okuyan üç Rayne
Rotary Kulübü üyesi de vardı.

Tarihte Bu Hafta
:
➢ 23/03/1839 OK sözcüğü ("oll korrect") Boston Morning Post gazetesinde ilk kez kayıtlara geçti.
➢ 23/03/1925 Sessiz sinema döneminin en pahalı filmi, (3.9 milyon dolar) "Ben Hur" gösterime girdi.
➢ 24/03/1882 Robert Koch, verem hastalığına neden olan bakteriyi (mycobacterium tuberculosis)
keşfettiğini duyurdu. Bu buluşuyla 1905 yılında Tıp alanında Nobel ödülünü alacaktır.
➢ 24/03/1923 Mustafa Kemal Paşa, Time dergisine kapak oldu.
➢ 25/03/1936 Saatlerin doğru olarak ayarlanabilmesi için İstanbul Rasathanesi'nce hazırlanan iki bildiriyi
Bakanlar Kurulu onayladı.
➢ 26/03/1931 Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre,
litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

➢ 26/03/1971 İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla
kentin Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.
➢ 27/03/425 İmparator II. Theodosius zamanında, Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksekokul
açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye
başladı.

➢ 28/03/1930 Türkiye hükûmeti yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını
resmen talep etti. Bu tarihten sonra posta idaresi Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş
mektupları Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı.
➢ 29/03/1968 Türkiye'de ilk böbrek nakli, İstanbul'da Doktor Atıf Taykurt ve ekibi tarafından
gerçekleştirildi.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş İlker Meşe
Eşlerimizi Tanıyalım köşemizde bu hafta Roteş İlker Meşe’yi ağırlıyoruz. Sevgili İlker Meşe’nin hayat hikayesini kendi

sözlerinden dinleyelim:

“1956 yılında Ayancık/Sinop ‘ta doğdum.Beş
kardeşiz. Üç ablam ve bir erkek kardeşim var.
İlk ve ortaokulu Ayancık‘ta liseyi KABATAŞ
ERKEK LİSESİ’nde tamamladım.
Liseden sonra, Yüksek Denizcilik Okulu (İTÜ
Denizcilik Fakültesı) girdim ve 1977 yılında
Makina Bölümü’nden mezun oldum.
Mezun olduktan sonra, D.B. Deniz Nakliyatına
ait gemilerde 3. Mühendis ve 2. Mühendis
olarak çalıştım.
1981-1982 yılında askerliğimi Tuzla‘da DZKK bağlı Denizcilik Yüksek Okulu Komutanlığında
Asteğmen olarak yaptım. Askerlikten sonra, Armatör Şirketi olan BORAS şirketine ait iki geminin

yapımında Kontrol Mühendisi ve gemılerinde Baş Mühendis olarak çalıştım.
1981 yılında evlendim ve 1988 yılında oğlum Mert dünyaya gelince denizi bırakmaya karar verdim.
11 yıllık Denizcilik mesleğimi bırakarak karaya geçmeye karar verdim.
1989 yılında ilk şirketimizi kurarak ticarete başladım. Daha sonra aralıklarla diğer şirketlerimiz
kuruldu. Şirketlerimiz ağırlıklı olarak denizicilik sektörüne hizmet veriyor. Dünyanın belli başlı
limanlarında Türk gemilerine Kimyasal Madde, gazlar, yedek parça, kalibrasyon hizmetleri, yağ-yakıt
analizleri, yazılım hizmetleri veriyoruz. Yazılım yapan şirketimiz ile büyük bir açığı kapatmış
bulunuyoruz. Geçen sene başladığımız Askeri Gemilere envanter yazılımı ile Türkiye’nin alt yapısına
ciddi katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Temsilcilğini yaptığımız dünyanın sayılı firmaları ile her
zaman Armatörlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Bu arada, 2017 yılında Şirket Binamızın altında
Müzemizde 100’ün üzerinde

“İLKFER DENİZCİLİK MÜZESİ”’ni oluşturduk.

geminin anı objelerini bulabilir ve denizciliği bizim gözümüzden

görebilirsiniz. Ayrıca müzemize ek olarak aynı binada sanat merkezi ve kütüphane oluşturduk. Sanat
merkezimiz ve kütüphanemiz ile çevremizde bir denizcilik kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bizi
yakından takip etmek ve günlük gazetemizi okumak isterseniz

İlkfer Group (ilkfer.com.tr)

adresimize girmeniz yeterli olacaktır.
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Eşlerimizi Tanıyalım – Roteş İlker Meşe devam

ILKFER Grup olarak 10 farklı konuyu işleyen eğitim kitaplarımız var. Bunları ücretsiz olarak
dağıtıyoruz. Bu kitaplardan en değerli olanı ”DENİZCİLİKTE ÖRF VE ADETLER” kitabımız.
Denizcilik sektöründe çeşitli STK’larda görevler alıyorum. Deniz Ticaret Odası Geçmis Dönem YK
üyeliği, DEFAMED üyeliği, TMMOB GEMİMO Onursal üyeliği ve 1986 yılında kurduğumuz İTÜ
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ MEZUNLARI VAKFI’nın Başkanlığını yapıyorum.
Vakfımız Dünyada örneği bulunmayan Vakıf özelliğini taşıyor. En önemli görevi Denizde
kaybettiğimiz Mezunlarımızın çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak ve Akademisyen
yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Sektör dışında ise, KABATAŞ ERKEK LİSESİ VAKIF MÜTEVELLİSİ, BEŞİKTAS DİVAN Üyesi
olarak bulunuyorum.
Rotary ile tanışma ilk değil, 1994 yılında Bayrampaşa Rotary Kulübü ile başlayan Rotaryenliğim 15
yıl sürdü. İş yerimin Tuzla’ya taşınması nedeni ile ara vermeye karar verdim.
Tekrar Rotary ile buluşmam Hayat arkadaşım Pınar TOKATLIOGLU ile oldu. Pınar ile 2007 yılında
başlayan birlikteliğimiz büyük bir keyifle ve mutlulukla sürüyor. Bu arada beni tekrar Rotary ailesine
soktuğu için minnettarlığımı her zaman belirtiyorum.

Başka başka, ha evet iyi bir Beşiktaşlı olduğumu düşünüyorum. Renklerle hiç problemim yok ama gri
rengi hiç sevmem.
Hem Kabataşlı, Hem Beşiktaşlı, hem de Denizci olmaktan çok mutluyum.”
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