
Sevgili Rotary Ailem, 

Sizlerinde bildiği gibi Ağustos Ayı Rotaryen  ailemiz için Üyelik ve Üyeli-
ği Geliştirme Ayı olarak belirlenmiştir. Rotary Kulüpleri üye tabanlı   
kuruluşlar  olduğundan, özellikle  nitelikli  üye kazanımı ailemiz için son 
derece önemlidir. Yeni üyelerimizin kabulü, üye alım prosedürleri ta-
mamlanarak  16.08.2017 ve 31.08.2017 tarihli   yönetim kurulu kararı-
mızla   yapılmıştır. Döneme 19  kişi olarak başlayan  ailemiz  % 45 e ya-
kın genişleyerek  27 kişiye ulaşmıştır. 

Sevgili Rtn. Özge Er ve Çağrı, Sevgili Rtn. Esra Özülkü, Sevgili Ayşegül 
Gökçe ve Agah; 5 Ocak Rotary Ailemize hoş geldiniz. Bizlere mutluluk 
ve güç verdiniz. 

13.09.2017 tarihinde  Guvernör Ziyareti formatında 2430. Bölge Guver-
nörümüz Rtn. Serdar Ünlü ve eşi Nilüfer Hanım’ı ,ilaveten akşamında da 
Bölge Yetkililerimiz, Guvernör Yardımcılarımız, Bölge Rotaract Temsil-
cimizi  konuk edeceğiz. Katılım ve destekleriniz için şimdiden teşekkür 
ederim. 

  Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla, 

08 
6 Eylül 

İnsanın iyisi, ruhunun yeteneklerini mükemmellik 
ve doğru ahlâkla uyum içinde, sürekli eyleme dö-
ken kişidir. 

   Aristo  



Değerli Dostlar, 

Dönemimizin 7. toplantısında eşli olarak havuz başında düzenlediğimiz gecemizde uzun bir aradan 
sonra tekrar birarada olmanın verdiği enerji çok yüksekti.Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Hüseyin 
Sözlü’nünde katılımıyla devam eden toplantımız rotaractlarımızın kuruluş gecesi ve Guvernör ziyareti 
ile ilgili sohbetlerle sona erdi.  
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329 

7 

Fatoş Şen 

Rotary’nin Amacı 

Dünyanın bazı bölgelerinde haftalık olağan toplantıların 

açılışında tüm üyeler ayağa kalkarak Rotary'nin amacını yüksek 

sesle ve hep birlikte okurlar. Rotary'nin ana tüzüğünde yazılı olan bu 

amaçlar Rotaryenler'in kendi büroları veya çalıştıkları yerlerde 

duvara asılı olarak da bulunur. 

Rotary'nin amaçları hep bu şekilde ifade edilegelmiş değildir. 

1906 yılında yapılan ilk kuruluşta üç amaç belirtilmişti: İş, iyi dostluk 

ve toplumun yararlarının gözetilmesi ve ilerlemesi amaçları 

hedeflenmişti. 1910 yılına gelindiğinde, “Rotary'nin genişletilmesine 

daha çok önem verildiğinden, amaçların sayısı beşe çıkmıştı. 1915 

yılında amaçların sayısı altı oldu. 1918 yılında amaçlar yeniden 

kaleme alındı ve sayısı dörde indirildi. Bundan dört yıl sonra tekrar 

altıya çıkarıldı ve 1927 yılında yeniden değiştirildi. 

En sonunda, 1935 yılında yapılan Mexico Konvansiyonu'nda bu 

altı amaç yeniden yazılarak sayısı dörde indirildi. Bu amaçlar, 1951 

yılında yapılan en son önemli değişiklik ile, tek bir hedefte birleşen 

dört grupta toplandı. 



13.09       Guvernör Ziyareti Programı 

09:30       Havaalanı karşılama 

10:30      Adana  Valisi Mustafa Demirtaş  ziyaret   

11:30      Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 

Sözlü ziyaret. 

12:00      Öğlen yemek 

13:00      Gazeteciler cemiyeti ziyaret. 

14:30      Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin 

ziyaret 

15:30      Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar 

ziyaret 

16:00      Atatürk Parkı   Hayata  El Ver Proje-

si  uygulaması  ( 5 ocak rotary kulübü,başkent üni-

versitesi, Türkiye Resüsitasyon derneği,Seyhan 

Belediyesi  ortak projesi ) 

18:30     Kulüp üyeleri toplantı,eş zamanlı eşler ve 

Guv. Eşi toplantı (seyhan otel) 

19:00     Rotaract Kulüp toplantı 

19:30     Olağan toplantı (Toros Salonu) 

               Yeni Üye Kabul Töreni 

               % 100 Benafactor  Rozet Töreni 


