Sayı 03

19 Temmuz 2017

Değerli 5 Ocak Rotary Ailem,
Bu haftaki yazıma, Gelecek Dönem UR .Başkanımız Rtn. Sam . F. Owori ’ nin acı haberiyle sarsılan
tüm Rotary Ailemize başsağlığı ve Ege depreminde bölgede kendileri ve yakınları bulunan dostlarımıza geçmiş olsun, Rtn. Özlem Boyvadaoğlu’na, Anneannesini kaybından dolayı başsağlığı dileklerimle başlamak zorunda kaldığım için , son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim.
19,06,2017 tarihli dönemimizin 3. Kulübümüzün 325. Toplantısını konuşmacı konuğumuz Adana Ziraat Odası Başkanımız Sn. Süleyman Girmen ’in Zirai İlaçlardaki Tehlikeyi ve GDO’yu anlattığı faydalı sunumu eşliğinde, kulüp üyelerimizin ve misafirlerimizin de katılımıyla tamamlamış bulunmaktayız.
Dönem öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, ilk toplantımız olan 5 Temmuz 2017 tarihinde Charter
başvurusunu yaptığımız, Guvernörümüz Sn. Serdar Ünlü ‘nünde başvuruyu onaylayarak UR. Başkanınına sunulan, Adana 5 Ocak Rotaract Kulübünün ilk ocakbaşı 23,07,2017 tarihinde Rtc . Mine
Akın’ ın ev sahipliğinde; resmi olmayan 4. Toplantısı ve ilk Asamblesi 24,07,2017 tarihinde 29 Rtc.
Gencimizin katılımıyla Seyhan Otelinde gerçekleşmiş bulunmaktadır. Üye sayısı 29 u bulan ve sayı
olarak artmaya devam eden ‘’Adana 5 Ocak Rotaract Kulübü ‘’ bölgenin en kalabalık kulübü olarak,daha kuruluş aşamasında fark yaratmaya başladı.En kısa zamanda önemli projelere atacağı imzalarla fark yaratmaya devam edeceği ve adını duyuracağı bir gerçektir.
Rotaract kulüpler , rotary kulüplerin proje ortaklarıdır. Tüm projelerimizde ve bölge görevlerimizde,
birlik, beraberlik, sevgi , saygı kapsamında iyi bir ortak çalışma ortamı yakalayarak inancındayım.
Rotaract çocuklarımızın aramıza katılmasının, 5 Ocak Ailesine mutluluk ve güç katacağına eminim.
Tüm komite üyelerinin, Rtn. eşlerimizin oluşturduğu PATİLİ CANLARIMIZ HİZMET PROJESİ’nin, 5
Ocak Rotaract Kulübü ile gerçekleştireceğimiz ilk proje olacağını sevinerek duyurmak isterim .
Daha öncede bildirdiğim üzere bültenimiz için sponsor ve önerilerinizi, Rotaract Kulübümüz için adaylarınız konusunda desteklerinizi bekliyoruz.
Rotaryen Saygılarımla…

Bütün Olmaya Çalış;Olamıyorsan İşe
Yarar Bir Parça Ol ve Bütüne Katıl.
Schiller

Sevgili Dostlar,
Değerli misafirlerimizin katılımlarıyla Sn.Süleyman Girmen’in konuşmacı konuk olarak katıldığı dönemimizin 3. toplantısını gerçekleştirdik. Baba-çocuk kampı, spor şenliği, RYLA, satranç ve yelken hobi grupları hakkında üyelerimize yapılan duyuruların ardından Sn.
Girmen kendisi hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra, bizlerle zirai ilaçların yarattığı tehlike, GDO’lu ürünler ve tarımsal gıda ürünleriyle ilgili çeşitli bilgilerini paylaştı. Üyelerimizin konu hakkındaki soru-cevap kısmı ile toplantımız sona erdi.

Sayfa 3
Değerli dostlar,
Bu yıl 11.si Kapadokya RK’nün ev sahipliğinde düzenlenen Otizmli Çocuklar kampına bölgemizden bir ailenin katılımına
vesile olduk.Sevgili zehra ve ailesinin mutluluğu bizim için en büyük ödül oldu.

ÜYE SAYISI : 19
İLK GELEN ÜYEMİZ : Füsun Eminoğlu

KATILAN ÜYE SAYISI : 10
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KATILIM ORANI % 53

Uluslararası Rotary 2018-19 dönem
başkanı Ugandalı Sam Owori’nin Amerika birleşik devletlerinde tedavi gördüğü
hastanede ölmesi bütün camiamızı derinden sarsmıştır.Huzur içinde yatsın…

DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüklerimiz, Söylediklerimiz ve Yaptıklarımız:
1. Gerçeklere Uygun mu ?
2. İlgililerin Tümü İçin Adil mi?
3. İyi Niyet ve Daha İyi Dostluklar Sağlayacak mı?
4. İlgilerin Tümü İçin Yaralı mı?

Sevgili Özlem Boyvadaoğlu’nun anneannesinin vefat haberini sizlerle üzülerek paylaşıyoruz. Merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesine başsağlığı
diliyoruz.

Bölge Sekreterimiz Guv.Yrd. Serhan Antalyalı bizlerle Rotary bilgileri ve anıları, Guvernör toplantı düzeni hakkında bilgilerini paylaşacaktır. Eşli katılımlarınız rica olunur.

İş ahlakının sağlam temellere oturtulmasında, dünyada kullanılan en yaygın
tanım Rotary’nin Dörtlü Özdenetimi’dir. Dört sorudan oluşan bu etik sorgulamayı ortaya koyan, Rotaryen Herbert Taylor’dır. Taylor, 1932 yılında Chicago’da iflasla yüz yüze gelmiş bir alüminyum şirketinin yönetimini üstlenir
ve finansal nedenlerle batağa saplanan şirketi koruma yolları arar. Bu
amaçla, tüm çalışanlara iş ve meslek yaşamlarındaki davranışlarında kılavuzluk edecek, bir öneriler dizisi hazırlar. Dörtlü Özdenetim satış, üretim,
tanıtım, bayi, tedarikçi ve müşterilerle olan ilişkilerinde bir rehber olarak
uygulanır, şirketin kurtuluşu bu yalın felsefeye bağlanır.
Herbert Taylor yıllar sonra 1954-55 döneminde UR Başkanı olmuştur. Dörtlü Özdenetim Rotary tarafından 1943 yılında resmen kabul edilmiş, yüzden fazla dile çevrilmiş ve binlerce biçimde basılmıştır. Dörtlü Özdenetim Rotary etiğinin bir özetidir. Bu etikte sınama, iş, toplum ve aile
yaşamının her evresi için geçerlidir.

