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Başkanın Mesajı
Sevgili Ataşehir Rotary Ailem,
Dönemimizin sonuna geldik. Sizlere Başkan olarak son mesajımı yazıyorum.
Bu dönem, Dünya, Türkiye ve bireysel hayatlarımız açısından oldukça değişikti.
Bir dönem açıldık, bir dönem kapandık, sağlığımız açısından endişelendik,
hhj
ekonomik endişelerimiz oldu. Ancak yine de elimizden geldiğince topluma hizmet
çalışmalarımıza devam ettik.
Dönem başlarken en büyük endişem yüz yüze görüşememenin getireceği
zorluklardı. Kulübümüzü bir arada tutmak, birlikteliğimizin ve dostluklarımızın
devamını sağlamak Zoom ortamında nasıl olacak diye düşünüyordum.
Dönem başında Temmuz-Ekim ayları arasında 2 yüz yüze toplantı ve birkaç ocakbaşı yapabildik.
Sonrasında Zoom üzerinden çevrimiçi toplantılarla devam ettik. Bu toplantılarımızda normal
gündemlerimiz, proje konuşmalarımızın dışında her ay bir konuk konuşmacı ağırladık. Mutfak
etkinlikleri, Müzik yarışmaları, Yılbaşı, Kulüp Kuruluş etkinliği ve Bayram etkinliklerimizi
gerçekleştirdik. Bu hafta itibariyle dönemin son toplantısını, 52. Toplantımızı, yüz yüze
gerçekleştireceğiz.
Devir-Teslim töreni için sunum hazırlamak üzere fotoğraflara bakarken; mutfak etkinliklerimiz
sırasında çekilmiş fotoğraflarımızı gördüm. Fotoğraflarda herkes çok keyifli görünüyordu. Bu beni
bir yandan çok mutlu etti ve duygulandırdı, bir yandan da dönem başındaki endişelerimin ne kadar
gereksiz olduğunu gösterdi. Veee itiraf ediyorum ☺ kendi kendime “Hatice, oldu bu iş” dedim ☺
Önümüzdeki dönem, daha uygun şartlarda, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile de güçlenerek
farklı ve ses getirecek projeler yapmaya devam edeceğimize inanıyorum.
2021-2022 Dönemi için Sevgili Yaşar Başkan’a başarılar diliyorum.
Tüm dönem boyunca her zaman yanımda olan ve
projelere destek veren Ataşehir Rotary ailem, sizlere
çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız……
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Hatice Özçağlayan
İstanbul Ataşehir Rotary Kulübü
2020-2021 Dönem Başkanı
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Devamlılık
Üye Sayısı

Özel Günlerimiz
: 23

Katılan Üye Sayısı : 14
Devamlılık Oranı

: % 60,87

İlk Gelen Üye

:-

Devam %si en yüksek Üye :

05 Temmuz Necla Çevik

Doğumgünlerini kutluyoruz.

29 Haziran Fatih & Arife Öktem
Evlilik Yıldönümlerini kutluyoruz.

Hakkı Özsaraç

29/06/2021 Toplantı Gündemi

1. Mutlu günlerin kutlanması.

2. Duyuruların iletilmesi.

Bölge Duyuruları

➢
➢ “Sevgili Rotaryenler,
Bugün sizlerle güzel bir haberi daha paylaşmak istiyorum. Bölgemize yeni bir kulüp katıldı; Tarım
Rotary Kulübü. Tema bazlı bu yeni kulübümüze hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum.
Bölgemize hayırlı olsun.”
Gaye Binark
2420 Bölge Guvernörü
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Önceki Toplantı Notları

Değerli Guvenörümüz Gaye Binark’ın katılımı ile 19 Haziran tarihinde gerçekleştirdiğimiz Devir
Teslim Törenimizde, hem dönemimizin başarısını kutladık, hem de dostlarla biraraya gelebilmenin
mutluluğunu yaşadık.

Ocakbaşı Takvimi

Aylık Etkinlik Takvimi - HAZİRAN
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Kulüp Proje ve Etkinlik Haberleri
➢ 25-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Rotary 2420. Bölge Konferansı’nda başarılı çalışmaları ile
adından söz ettiren ve Guvernör Özel Ödülü dahil olmak üzere çeşitli ödüller alan kulübümüze 2020-2021
döneminde liderlik eden değerli başkanımız Hatice Özçağlayan’a, yönetim kurulu üyelerimize ve dönem
boyunca kulüp projelerinde çalışan ve projelere destek olan tüm üye ve eşlerimize çok teşekkür ediyoruz.

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 Bilgilerimizi Tazeleyelim - HAZİRAN
Haziran ayı, benzer eğlence ve mesleki ilgi alanlarına sahip Rotaryenler arasında uluslararası dostluk ve iyi
niyetin önemini kabul etmek, dostluğu artırmak ve bu dostluk programına yönelik anlayışı artırmak için “Rotary
Dostluk Ayı” olarak belirlenmiştir. Dostluk Gruplarına linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.rotary.org/fellowships.

Tarihte Bu Hafta

➢ 29/06/1923 Fenerbahçe, İşgal Kuvvetleriyle oynadığı
➢ 29/06/2003 İzmirli balet

"General Harrington" kupasını kazandı.

Oğulcan Borova 7. New York Uluslararası Bale Yarışması'nda dünya

şampiyonu oldu. Altın Madalya kazandı.

➢ 30/06/1921 Mustafa Kemal'in öncülüğünde Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.
➢ 01/07/1911 Kandilli Rasathanesi kuruldu.
➢ 01/07/1925 İlk piyango, Türkiye Tayyare Cemiyeti Mektepleri yararına düzenlendi.
➢ 01/07/1984 Türkiye’de televizyon tamamen renkli yayına geçti.
➢ 02/07/1900 Alman Ferdinand von Zeppelin'in yaptığı hava aracı denendi ve başarılı oldu. Araca "Zeplin"

adı verildi.
➢ 02/07/1932

Keriman Halis Hanım Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.

➢ 03/07/1941 Devlet Konservatuarı ilk mezunlarını verdi.
➢ 03/07/1988 İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı.

➢ 04/07/1776 Amerikan Bağımsızlık günü; Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
➢ 04/07/1954 İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.
➢ 05/07/1924 42 ülkenin katıldığı Olimpiyat Oyunları günü Paris'te açıldı. Almanya olimpiyatlara katılmadı.
➢ 05/07/1946 Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, Amerika Birleşik
Devletleri'nin atom bombası patlattığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyor.

(

linklere tıklayabilirsiniz)
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