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12 Temmuz 2017

Değerli 5 Ocak Rotary Ailem,
Bilindiği gibi 12 Temmuz 2017 tarihinde 2. toplantımız olağan yerinde ve saatinde gerçekleşti. Yaz mevsiminin ve
tatilde olan üyelerimizin sayısına rağmen katılım yüzdemizin yüksek olması gerçekten sevindiriciydi, ilaveten
konuşmacı konuğumuz Sevgili Orçun‟un keyifli sunumu sonrası misafirimiz Sevgili Serkan „la yaptıkları düete
dostlarımızın katılımı ile ortaya çıkan manzara muhteşemdi.
Sizlerin önerileri doğrultusunda hemen, hemen her toplantımızda konuşmacı konuk olmasını arzuluyor ve planlıyorum. Konuşmacı konukların olması, kulübümüzün daha fazla tanınmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda
bilmediğimiz yada unutmaya yüz tutmuş konularda aydınlanmamızı sağlayacaktır. Genel anlamda sunuları güçlü
ve faydalı olacağına inandığımız konuşmacılarımız olacaktır. Sizlerde takdir edersiniz ki konuşmacılarımızın
motivasyonu ve kulübümüzün bütünlüğü açısından daha kalabalık toplantılar gerçekleştirmeliyiz. Toplantı saatlerimiz yaz kış aynı olup değişmemektedir. Özetle her Çarşamba 19.00 da Seyhan Otelinde olağan toplantımızın
yapılacağı rutin haldedir. Rotary kulüpleri için en önemli konu olan, toplantı katılımına gösterilecek önem ve hassasiyet için, tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim.
Sevgili Okan Ejder dostumun katkılarıyla (taslak olarak) bültenimizi yeniden yayınlamaya başlamış olmanın sevinciyle, diğer tüm konularda olduğu gibi , bültenle ilgili önerilerinizi ve tekliflerinizi değerlendirmek isteriz. Bültenimiz tamamlanınca 2430. Bölgenin sayfasında yayınlanarak tüm bölgenin kulüp haberlerimizi alması ve kulübümüzün daha bilindik hale gelmesi ;üyelerimizin ve dostlarımızın firma reklamlarını , her hafta düzenli olarak bültenimizde yayınlanarak kulübe gelir ve aynı zamanda reklam veren işletmeye de faydalı olunması hedeflenmektedir. Sizlerin ve tanıdığınız firmaların bültene reklam vererek, sponsor olması projelerimiz adına son derece
önemlidir. Her konuda olduğu gibi bülten sponsorluğu konusunda da hassasiyetinizi rica ederim.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla.

Hırs bir sandalın yelkenini şişiren rüzgara
benzer; fazlası gemiyi batırır azı da gemiyi
olduğu yerde tutar .

Woltaire

Sevgili Dostlar,
Değerli misafirlerimizin katılımlarıyla dönemimizin 2. toplantısında Konuşmacı konuk olarak Sn.Orçun Utlu‟yu ağırladık. Konusu “Atatürk ve sevdiği
şarkılar” olan sunumunda muhteşem bir müzik ziyafeti sunan Sn.Utlu, bizlere Atatürk ile ilgili çeşitli anektodlar aktardı. Başkanımız Oğuz Selmanoğlu‟nun daveti ile gelen Serkan Yurtçu ile gecenin sonuna doğru gerçekleştirdikleri düet ise üyelerimizin de katılımı ile keyifli anlara dönüştü.
Spor şenliğinin tarihinin 19-22 Ekim arasına alındığı, H.E.V projesinin GG numarasının yayına başladığı, UR ve Bölge aidatlarımızın hakkında
bilgiler ve kulübümüzün genel kurul kararı ile %100 Benefactor olması hakkında detaylar üyelerle paylaşıldıktan sonra toplantımız sona erdi.
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ROTARY BAYRAĞI
Amerika Birleşik Devletleri‟nin ABD Texas Eyaleti, Dallas şehrinde 1929
yılında yapılan Uluslararası Rotary Konvansiyonu‟nda Rotary‟yi temsil edecek bir bayrak, resmen kabul edildi. Bu Rotary bayrağında altın renginde bir
çark amblemi beyaz zeminin ortasında yer alıyordu. Rotary çarkının çerçevesindeki dört oyulmamış boşluk koyu mavi, çarkın alt ve üst kenarında
yazılı olan “Rotary” ve “International” kelimeleri altın, çarkın göbeğindeki mil
ve kama yuvası ise be-yaz renkte idi.

Konuşmacı Konuğumuz : Adana Seyhan
Ziraat Odası Başkanı Sn.Süleyman Girmen
Zirai ürünler ve Gıda sağlığı hakkında bilgilerini bizlerle paylaşacaktır.

Ġlk resmi Rotary bayrağı, 1915 yılının Ocak ayında ABD Kansas City Missouri Kentinde dalgalandı. 1922 yılında küçük bir Rotary bayrağı Güney Kutbu‟na Amiral Richard Bryd tarafından dikildi. Amiral Byrd ABD Virginia Eyaleti‟nin Winchester şehri Rotary Kulübü üyesiydi. Bundan dört yıl sonra ise,
Rotary bayrağı ile Kuzey Kutbu‟na giden aynı kişi, yani Amiral Byrd idi.
Rotary kulüpleri‟nin bazıları resmi Rotary bayrağını bir sancak gibi her kulüp
toplantısında asarlar. Böyle durumlarda, bayrağın zeminine çark ambleminin yukarısına “..... Rotary Kulübü”, alt tarafına da şehir, (varsa) eyalet ve
ülke adının yazılması uygun olur.
Rotary Bayrağı, Uluslararası Rotary Merkezi‟nde her zaman için asılıdır ve
dalgalanmaktadır. Her Rotary Konvansiyonu‟nda ve Uluslararası Rotary‟nin
resmi organizasyonu olarak düzenlenen toplantılarında bu bayrak mutlaka
asılmalı ve dalgalanmalıdır.

