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Temmuz itibariyle Atamızın huzurunda 
devraldığımız “Rotary Canlı Dönemi”ni
ve “Rotary ile Hayal Edelim» temasıyla 
hayallerin gerçekleştirileceği 2022-
2023 Dönemi’ni tutku ve heyecanla 
karşılamış bulunmaktayız. 

Tüm dünyanın içine kapandığı son iki 
yıllık pandemi sürecinde biz 
dostlarımızın da bir arada olması çok 
güçtü. Geride bıraktığımız bu zor 
günlerin ardından bugün burada yeni 
bir döneme adım atıyoruz. 

“Düşünmek ve söylemek kolay, fakat 
yaşamak; hele başarı ile 
sonuçlandırmak çok zordur.” Der Albert 
Einstein. 2021-2022 dönemini birçok 
başarılı proje ile tamamlayan ve bu 
süreçte Rotary ailemize liderlik eden Ali 
Özcan başkanımıza, sevgili eşi Nihal’e 
ve yönetim kuruluna teşekkür ederim.

Yeni dönemde Rotary’nin bu dönem 
esas aldığı «Rotary ile Hayal Et» 
anlayışının dostlukların birlikteliğinden 
kuvvet alacağını ve yeni dönem proje 
ve etkinliklerle dostlukların da giderek 
pekişeceğini düşünüyorum.

Amacımız var olan güçlü ve çalışkan 
sıfatımızı dostluk ve hizmetleri 
arttırarak daha da ileriye taşımaktır. 

Değerli Dostlarım,

2022-2023 Canlı Döneme Ata’mızın 
huzuruna çıkarak başlanmış;

06.07.2023 tarihinde gerçekleşen 
dönemimizin ikinci toplantısında, 
Denizbank Çukurova Bölge Müdürü 
Sayın Yusuf Sayan’ı “Ekonomi” adlı 
sunumuyla ağırlanmış;

20.07.2023 tarihinde gerçekleşen 
dönemimizin üçüncü toplantısında ise 
ikinci asamblemiz ve yeni üyelerimizin 
kabulü gerçekleştirilmiştir. 

Hayallerin gerçekleşeceği bu dönemin 
hepimize hayırlı olmasını temenni 
eder, Rotaryen sevgi ve saygılarımı 
sunarım.

Rtn. Berdan DOĞAN

Mersin Rotary Kulübü
Dönem Başkanı



M e r s i n  R o t a r y ’ d e T e m m u z A y ı



Mersin Akdeniz ilçesinde yer alan Dikilitaş Ortaokulu’nun 
mutfak, dış cephe ve tuvaletlerinin yenilenmesi 
planlanmaktadır.

M e r s i n  R o t a r y ’ d e A ğ u s t o s A y ı

30 Ağustos kutlamaları çerçevesinde 
Çanakkale Boğazı yüzme yarışmasında bulunmak 
planlanmaktadır.



Kulübümüz geçen dönemden devam eden 
yaklaşık 40 bursiyer için çalışmalara 
başlamıştır. 

Gerek dostlarımızın kendi bursiyerleri
gerekse kulüp değerlendirmesi sonucu 
oluşturulacak eski-yeni bursiyerlerimiz
2022-2023 Eğitim Öğretim yılının 
şimdiden hayırlı olmasını dileriz. 

Burs Komitemiz
ve Bursiyerlerimiz

Rotaract, Interact, 
Rotakids
Rotaract devir teslim törenine katılım 
sağlanmıştır.



Düşündüklerimiz,
Söylediklerimiz,
Yaptıklarımız,

- Gerçeğe uygun mu?
- İlgililerin tümü için adil mi?
- İyi niyet ve daha iyi dostluklar 

sağlayacak mı?
- İlgililerin tümü için hayırlı mı?
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