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Sevgili Rotaryen Ailem,
09 Ağustos Çarşamba günkü toplan mızı Rtn. Melda Bilsel ‘in muayenehanesine işyeri ziyare olarak
gerçekleş rdik. Sevgili Melda ve personellerinin nazik ve hassas misaﬁr perverlikleri ne ayrı ayrı
teşekkür ederim. Ziyare miz sonrası Bigchefs de yenilen akşam yemeği ka lım ı son derece keyiﬂiydi.
Küresel bağış projemiz olan. Hayata El Ver kapsamında Türkiye Resüsitasyon Derneği ile protokolümüzü
imzalamış , projenin tüm şartlarını yerine ge rmiş olduğumuzu bildiririm.
Sevgili dostlarım bilindiği gibi Ağustos Ayı Rotaryen ailemiz için Üyelik ve Üyeliği Geliş rme Ayı olarak
belirlenmiş r.Rotary Kulüpleri üye tabanlı kuruluşlar olduğundan,özellikle nitelikli üye kazanımı ailemiz
için son derece önemlidir.yeni üyelerimizin kabulu,üye alım prosedürleri tamamlanarak 16.08.2017 tarihli
yöne m kurulu kararımızla yapılmış r. Dönem e 19 kişi olarak başlayan ailemiz %30 a yakın
genişleyerek 24 kişiye ulaşmış r.
Sevgili Rtn. Serkan Yurtçu ve Nurcan, Sevgili (Rtc) Rtn.Berfu Mutlu ve Sabri, Sevgili Rtn Mahir Kaya,
Sevgili Rtn. Ebru Bezek, Sevgili Rtn Levent Karagülle ve Nur ka lımlarıyla ailemize güç ve onur vermişlerdir.
Hoş geldiniz.
14.08.2017 Pazartesi Adana 5 Ocak Rotarct Kulübü toplan sına benimle birlikte ka lan rotaryen
dostlarımız Funda, Melda, Özlem, Mustafa ve eşi Yonca ya da katkılarından dolayı teşekkür ederim.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla

Özür dilemek, sizin haksız olduğunuz,
karşı tara n haklı olduğu manasına gelmez.
Karşınızdaki insana verdiğiniz değerin
egonuzdan yüksek olduğunu ifade eder.
Sigmund Freud

17 Ağustos Marmara Deprem n n 18. yılında aynı hüznü ve acıyı yaşıyoruz.
18 yıl önce meydana gelen, b nlerce vatandaşımızın yaşamını y t rmes ne
ve on b nlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Marmara deprem ,
m llet m z n yaşadığı en acı felaketlerden b r olarak tar h sayfalarındak yer n almıştır.
Marmara deprem n n belleğ m zden h çb r zaman s l nmeyecek olan bretl k görüntüler
ve sıkıntıları önümüzdek deprem gerçeğ yle daha d kkatl mücadele etmem ze ve toplum
destekl projeler m z n önem n b r kez daha anlamamıza ves le olmuştur.

