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Değerli Rotaryen Dostlarım,

Tüm dünya da gözün göremediği bir virüsün bütün insanlığı sindirdiği zamanlarda uzun ve zorlu uğraşılar verirken, 

ülkemizde küresel ısınmanın katkısının da büyük olduğu, haftalardır yaşanan ve artık bitmesini ümit ettiğimiz 

felaketler dizisinin içerisinden geçiyoruz. Bu felaketlere maruz kalan, bizzat şahitlik eden ve bu acıları yüreğinde 

hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve vatanımızda yaşamlarımıza, dingin ve huzurla devam 

edebilmemizi yürekten diliyorum. 

AAdana Bölge kulüpleriyle birlikte ilk yardım elimizi yangın felaketinin yaşandığı bölgemizde Kozan ve Osmaniye’nin 

köylerindeki mağdur vatandaşlarımıza, ilgili belediyelerin yetkilileri ile birlikte yeme içme ihtiyaçlarını karşılarken 

kullanmak üzere ev gereçleri içeren paketlerimizi sunduk. Yerinde daha başka nasıl faydalı olabiliriz düşüncesiyle 

ihtiyaçlarını araştırdık ve yeni hizmet projeleri üzerinde çalışmalara başladık. 

Dönemimizin ilk bölge görevi olan ‘Alumni Bilgilendirme Toplantısı’na evsahipliği yaptık. 

Alumni Komite Başkanı Rtn.Sedef Bircan’ın sunumu ile 2430. Bölge Başkan ve üyeleri olarak yaşamının bir döneminde 

RRotary ile yolları kesişmiş tüm dostlarımıza nasıl ulaşabileceğimiz, onları Rotary ailemiz içerisine nasıl alabileceğimiz 

hususunda çok faydalı bilgiler aldık.  

Dönemimizin hemen başında ailemiz yeni ama aslında eski ve bir o kadarda deneyimli bir Rotaryen kazandı. 

Sevgili Fatma Nur Barutçu artık bizim çok kıymetli bir üyemiz oldu, bize büyük bir güç kattı. 

Dünya başkanımız Shekhar Mehta bu yıl her birimiz için ‘Birini Getir’ hareketini başlatmış olup, her üyenin bir kişiyi 

önermesini istemiştir.

Etkin Rotary kulüpleri, üye sayılarını korur ve/veya çoğaltırlar. Bugün Rotary’de en önemli görev ‘nitelikli yeni üye 

kkazanmaktır’.Çünkü kulüplerin topluma etkin hizmet sunma, Rotary Vakfını destekleme ve kulüp düzeyinin ötesinde 

hizmet edecek liderler yetiştirme yeteneği, üyelik bazındaki büyüklüğü ile orantılıdır. 

Üyelik ve Üyeliği geliştirme ayında olmamız nedeniyle bir kez daha hatırlatıyoruz; lütfen kendinize şu soruyu her zaman 

sorun ‘ bugüne kadar Rotary ruhunu anlamış kaç üye önerdiniz; yeni bir üye önermek için ne bekliyorsunuz?’. 

Özellikle üyelikte büyüme, amacımız olan hizmet konusunda ilerlemektir. Nitelikli insanların taşıyacağı hizmet, 

kulübümüzün daha mükemmel olmasını sağlayacaktır. Yeni bir üye önererek kulübümüzün büyümesine yardımcı 

oluolup, Rotary’i paylaşmalıyız.Ağustosun son haftasını Zafer Haftası olarak kutladık. Anatolia E Kulüp tarafından 

düzenlenmiş olan Zafer Bayramı  kutlama etkinliğine ben ve sevgili Asbaşkanımız Rtn.Özge Er ile birlikte katıldık. 

Yurdumuzu düşman işgalinden kurtararak zafer kazanan, bize gerçek bir çağdaş Türkiye’nin kapısını ardına kadar 

açan, başta ulu Önderimiz M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferin kazanılmasında payı ve katkısı 

olan her ferdimize minnet borçluyuz. 

Türk Milleti’nin bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya ilan ederek böyle büyük bir destanı tarihe altın harflerle yazan 

M.M.Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Atamız’ın emaneti olan Cumhuriyetimizi sonsuza dek 

yaşatacağız. Hizmetlerimizle hayatları değiştirelim.

Rotaryen sevgi ve saygılarımla. 

Füsun Eminoğlu

Adana 5 Ocak Rotary Kulübü
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İlk Bölge görevimiz olan Alumni Bilgilendirme 
toplantısını ev sahipliğimizde ve yüksek katılımla 

gerçekleştirdik

Adana Bölgesinde bulunan 
Rotary kulüpleri ile birlikte, Kozan ve Osmaniye’ de 

yangından etkilenen vatandaşlarımıza 
yardım paketlerimizi ulaştırarak, 
 geçmiş olsun dileklerimizi ilettik



Toplantımızda TEMA Vakfı Adana il Temsilcisi 
Muzaffer Tümenbatur ve İl Yönetim Kurulu Üyesi 

Nevin Uluç’u misafir ettik. 
Tema Vakfının çalışmaları ve dernek olarak 

yapabileceklerimize ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk.



25.Ağustos tarihli toplantımızda kulübümüze katılan Rtn.Fatma Nur Barutçu ile geçen dönem kulübümüze 
katılan Rtn. Cevahir Can ve Rtn.Özgür Konuğun üye kabul törenleri 2430.Bölge Guvernör Yardımcılarımız 

Rtn. Mesut Koca ve Rtn.Ebru Yalçın’ın katılımı ile gerçekleştirldi.



30 Ağustos Zafer Bayramımız ve 
Anatolia Rotary Kulübünün 1.yılı kutlama törenine 

Asbaşkanımız Özge Er ile katıldık.  

Kulübümüzü ziyaret ederek onurlandıran 
Anatolia Rotary E Kulübü Başkanı Rtn.Mesut Tugay ile 

bayrak değişimi yapıldı. 



Lorem Ipsum MUTLU GÜNLERİMİZ

Rtn. Cevahir & Erhan CAN’ ınevlilik yıl dönümü
31 Ağustos

Rtn. Fatoş ŞEN’ in eşi  Mehmet ŞEN’ in doğum günü
27 Ağustos

Rtn. Mustafa ŞENDAĞ’ ın doğum günü
2 Ağustos

Rtn. Özge & Çağrı ER’ in evlilik yıl dönümü
15 Ağustos


