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Başkanın Mesajı
Merhaba sevgili Rotary Ailem,
Dönemimizin ilk toplantısında sizlere merhaba demeden önce, 2020-2021 dönem
başkanımız Hatice Özçağlayan’a sonsuz teşekkürlerimi iletmekten büyük memnuniyet
duyacağım. Hatice başkanım, döneminizde son derece zor ve güzel projeler üretmeniz
ve bizi bu günlere birhhj
arada taşımanızdan ötürü teşekkür ediyorum.
2021-2022 döneminin yönetim kurulu ve komite başkanlarımıza hayırlı olmasını canı
gönülden dilerim. Uzun süredir bir araya gelemememizin ve yüzyüze toplantıların
eksikliğini önümüzdeki günlerde kapatmayı ümit ediyoruz. Ümidimiz odur ki bu dönem
içerisinde ve daha sonrasında artık covit 19 ya da benzeri bir takım sağlık sorunları
bizim bir araya gelmemizi engellemesin.
Yeni dönemde yeni projelerin gerçekleştirilmesinin yanı sıra varolan sürdürülebilir projelerimizin devamını
hedefliyoruz. Sonrasında ise kulübümüzün sonraki dönemlere daha sağlıklı bir şekilde devir teslimlerinin
yapılmasını sağlamak ve yeni gelecek başkanların süreçlerine katma değerde bulunacak PlayBookların
hazırlanmasını istiyoruz. Kulüp yönetim süreçlerinin belirlenmesinin yanısıra gerek başkanlarımızın gerek
hizmet komitelerimizin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde görevlerine tayin edilebilmesini ve önlerine
çıkabilecek engelleri hızlıca aşabilmelerini sağlamak noktasında PlayBookların yardımcı olacağını
düşünüyorum.
Bir sonraki aşamada ise kulübün kurumsal kimliğini daha da ön plana çıkaracak ve kurumsal hafızanın kayıt
altına alınacağı, tüm kulüp üyelerinin ve önceki dönemin yapılan çalışmalarının da içine alınacak şekilde,
geleceği, yeni bir kurumsal kimlikle inşa etmek ve daha sonraki dönem başkanlarımıza bunları gururla
sunmak istiyorum.
Benim bu dönem içerisinde sağlayabileceğim en büyük katma değer sanırım kulübün kurumsal kimliği
olmak olacaktır.
Sizlere ilk toplantımda söylemek istediğim
çok şey var, şimdilik bu sözlerimle sizlere
Roteryen sevgilerimi sunuyorum.

Yaşar Bağlan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2021-2022 Dönem Başkanı
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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
: 23

Katılan Üye Sayısı : -

07 Temmuz Asil Meriç

Devamlılık Oranı

:%

08 Temmuz Ceyda Özsaraç

İlk Gelen Üye

:-

Devam %si en yüksek Üye :

Doğumgünlerini kutluyoruz.

06/07/2021 Toplantı Gündemi

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

Ocakbaşı Takvimi

Etkinlik Takvimi

Yeni dönem için takvim hazırlanmaktadır.
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri

➢ Balıkadamlar Kulübü’nde gerçekleştirdiğimiz 2020-2021 Döneminin son toplantısında, biraraya
gelmenin mutluluğunu yaşadık.

Haftanın Sözü
“Bütün ilerlemeler, insan fikrinin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci işimiz olmalıdır. Bir kere
millet benliğine hakim olsun ve düşünebilsin, yeter!
Başlangıçta hatalı düşünse de, az zaman sonra bu hatayı düzeltebilir. Fikir bir kere faaliyete
başladı mı, her şey yavaş yavaş düzene girer ve düzelir. Fikrin serbest hareketi ise, ancak bireyin
düşündüğünü serbest olarak söylemek, yazmak ve verdiği karara göre her türlü girişimde bulunmak
serbestisine sahip olmakla mümkündür.”
Mustafa Kemal Atatürk
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Rotary İpucu

Uluslararası Rotary Başkanı Shekhar Mehta (Kalküta-Mahanagar Rotary Kulübü)
Muhasebeci olan Mehta, kurduğu bir gayrimenkul geliştirme şirketi olan Skyline Group'un başkanıdır.
Aynı zamanda Kanada merkezli bir kuruluş olan Operation Eyesight Universal'ın (Hindistan)
direktörüdür. Mehta, afet müdahalesinde aktif olarak yer almıştır ve İngiltere'deki ShelterBox'ın
mütevellisidir. 2004 Hint Okyanusu tsunamisinden sonra, felaketten etkilenen aileler için yaklaşık 500
evin inşasına yardım etmiştir. Güney Asya'da 1.500'den fazla yaşamı değiştiren kalp ameliyatı
gerçekleştiren bir programın öncülüğünü yapmıştır. Aynı zamanda Hindistan genelinde okuryazarlığı
teşvik eden ve binlerce okula ulaşan TEACH Programının mimarıdır. 1984'ten beri Rotary üyesi olan
Mehta, Rotary'ye direktör, üye veya çeşitli komitelerin başkanı, bölge koordinatörü, eğitim lideri,
Rotary Vakfı Teknik Danışmanlar Kadrosu üyesi ve bölge guvernörü olarak hizmet vermiştir. Aynı
zamanda Rotary Vakfı'nın (Hindistan) başkanıdır.
Mehta, Rotary'nin Kendinden Önce Hizmet Ödülü'nü ve Rotary Vakfı'nın Üstün Hizmet ve Üstün
Hizmet Ödülü'nü almıştır. Eşiyle birlikte Major Donor olup Bequest Society üyesidirler.

Tarihte Bu Hafta Doğanlar

➢ 06/07/1935 Tibetin dini önderi, Nobel Barış Ödülü sahibi
➢ 07/07/1860 Avusturyalı besteci, şef

Dalai Lama (Tenzin Gyatso) doğdu.

Gustav Mahler doğdu.

➢ 07/07/1887 Paris'te yaşayan Rus ressam

Marc Chagall doğdu.

➢ 07/07/1893 Gürcü kökenli Sovyet devrimi şairlerinden

Vladimir Mayakovsky doğdu.

➢ 07/07/1901 "Bisiklet Hırsızları" filmiyle ünlü, Oscar ödüllü İtalyan film yönetmeni

Vittorio de Sica

doğdu.
➢ 07/07/1922 Fransız moda tasarımcısı
➢ 07/07/1940 Beatles grubunun bateristi
➢ 08/07/1621 Fransız şair
➢

Pierre Cardin doğdu.
Ringo Starr doğdu.

La Fontaine doğdu.

09/07/1901 Yazdığı romantik romanların sayısı beş yüzü geçen İngiliz kadın yazar

➢ 10/07/1871 "Geçmiş Zaman Peşinde" romanıyla tanınan Fransız yazar
➢ 10/07/1895 "Carmina Burana" orotoryosunun bestecisi

Marcel Proust doğdu.

Carl Orff doğdu.

➢ 11/07/1915 "Kral ve Ben", "7 Silahşörler" filmleriyle ünlü Amerikalı aktör
➢

Barbara Cartland doğdu.

12/07/-100 Roma'nın tarihinin en tanınmış imparatoru ve generali

Yul Brynner doğdu.

Julius Caesar milattan önce 100 yılında doğdu.

Daha sonra, doğduğu aya onun adı verildi.
(

linklere tıklayabilirsiniz)
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