
Yaşamımızda karşılığı ekonomik olmayan değerlerden 
sözetmek istiyorum. İlki belki de en önemlisi ‘’SAĞLIK’’, o 
olmadığı zaman yaşam olmuyor.  Belki para ile nitelikli sağlık 
hizmeti alabilirsiniz, hepsi o kadar. Onulmaz hastalıklara 
para çare olmuyor, öyle olsaydı Steve JOBBS pankreas 
kanserini milyarlarca dolarıyla yenebilirdi.

İkincisi ‘’EĞİTİM’’; çocuklarımıza belki de bırakabileceğimiz 
en büyük miras. Ekonomik güç, iyi bir eğitim olanağı 
sağlayabilir. Eğitimi alan çocuğun algılama gücü ve yeteneği, 
ailenin ilgisi, öğretmenlerin çocuğa verdiği eğitimdeki 
başarı, doğru yönlendirme gibi çok sayıda faktör ulaşılacak 
sonuca direkt etki eder. Para, ideal eğitim için uygun ortamı 
sağlayabilir ancak eğitim alan bireyin verdiği emek ve 
harcadığı enerji sonucu belirliyecektir.

Yıllar önce, 88 yaşında ağır bir ameliyata ihtiyaç duyan bir 
bayan hastam oldu. Hastaya ve bana Tanrı yardım etti, 
hastanın tedavisini tamamladık. ‘’Remziye teyze yaşam 
nasıl diye sordum?’’ Yanıtı; ‘’evladım 88 yıl bir gün gibi ‘’oldu. 
‘’ZAMAN’’ denen kavramı geriye sarma olanağımız yok. 
Geriye sadece her yaşanan günü anlamlı kılmak kalıyor.

‘’DOSTLUK’’, eğitim, sağlık ve zaman gibi parayla satın 
alınamayacak değerlerin başında geliyor. Zenginlik göreceli 
bir kavram ve ben Adana Rotary Kulübü’nün bir üyesi 
olarak çok şanslı ve zengin olduğumu biliyorum. İyi ve 
kötü günlerinizde hep yanınızda olan böylesine seçkin bir 
topluluğu dünyada satın alabilecek bir meta yok. Böylesine 
bir olguya ancak sevgi ve özveriyle sahip olabilirsiniz. Bu 
yazıyı yazmama  başkan olmanın verdiği dayanılmaz hafiflik 
ve Odessa gezisindeki sevgi ve birliktelik ortamı  neden 
oldu. Bir gezi hayal edin, grup; gençler, orta yaşın baharını 
yaşayanlar ve ruhu hep genç kalanlardan oluşuyor. Üç gün 
boyunca 24 saat birliktesiniz ve her anından keyif aldığınız 

ve hiç bitmemesini istediğiniz dostlukları paylaşıyorsunuz. 
Şimdi soruyorum sizlere bu dostluğu, bu sevgiyi ve bu 
birlikteliği satın alabilecek bir güç var mı? Kulübümüzün 
insanlığa ve dostluklarımıza hep hizmet etmesi  en büyük 
dileğimdir.

Sevgili Dostlar,

1 Eylül günü Acıbadem Adana Hastanesi’nde işyeri gezimizi 
yaptık. Hastane direktörü Prof.Dr.Bülent SOYUPAK 
mükemmel bir ev sahipliği yaptı. Makam odasını yönetim 
kurulu toplantımız için tahsis etti. Kendisine kulübüm 
adına çok teşekkür ediyorum. Bu hafta üyelerimiz Abdullah 
ÖNGEN ve Mehmet ENER’in işyerini ziyaret edeceğiz. 
Uzakdoğu mutfağı ile bizleri ağırlayacaklarını söylediler.

Keyifli bir işyeri gezisi olacağından kuşkum yok. Bu sayının 
sürprizi duayen üyemiz Cevdet Naci GÜLALP’ten; çok güzel 
bir Odessa yazısı hazırladı, kendisine çok teşekkür ediyorum.

Bu sene düzenleyeceğimiz 14.Uluslararası Adana Rotary 
Kulübü Fotoğraf Yarışması’nın hazırlıklarına başladık. Bu 
etkinlik çerçevesinde yönetim kurulumuz Haluk UYGUR, 
Mustafa GÖKÇEN ve Ahmet İhsan ÇAY dostumuzla birlikte 
ilk toplantımızı yaptık. Umarım kulübümüze yakışır bir 
etkinlik düzenleyebiliriz.

Bu sene çok becerikli ve çalışkan bir İnteract Kulübü 
başkanımız var. Döneme 2 üye kaydı yaparak çok hızlı 
başladı. Başkanımız Oğuzhan CAMKIRAN 10.Eylül 
günü saat18:30’da kulüp asamblesini gerçekleştirecek. 
Üyelerimizin desteğini bekliyorum.

Tüm üyelerimizin bayramını kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla…
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Ellerimizden kum 
taneleri gibi akıp 

giden zaman 
asla geri gelmez. 

Zamanı erken 
yaşlardan itibaren 

akıllıca kullananlar 
zengin, üretken ve 

doyuma ulaştıkları 
bir yaşamla 

ödüllendirilir.

Robin Sharma



Kulübümüzün geleneksel dış gezilerinden birini 
geçen ay içinde yaptık. Gittiğimiz yer Ukrayna’nın 
Karadeniz’in Kuzey batısında olan Odessa şehri 
idi. 18.ci. Yüzyıl sonlarında inşasına başlanmış, pek 
eski sayılmayan,  19.cu asrın karakterini taşıyan 
güzel bir liman şehri.  Bugünkü yaşama uygun 
“Arcadia” plaj ve sayfiye bölgesi modern bir tarzda 
inşa edilmiş olmasına rağmen, eski şehrin merkezi 
ve liman bölgesi orijinalliğini korumuş.

Odessa, bugünkü haline gelmeden evvel 
Osmanlı Devleti hakimiyetinde küçük bir sahil 
kasabasıydı. Rusların orayı işgal etmelerinden 
sonra, II.ci Katerina döneminde planlı bir şehir ve 
liman olarak inşa edildi. Öyle ki, bütün  caddeler 
birbirine paralel veya dikey kesitli. Şehir hafçe 

engebeli bir arazide, limana hakim yüksekçe 
bir tepe üzerinde kurulu.  Liman bölgesine 
iniş,  kestirmeden yapılan bir merdivenli yoldan 
geçiyor. Merkezde Opera binası güzel mimarisi 
ile dikkat çekiyor. Az ilerde şehir parkı, büyük 
kilisenin çevresinde oluşturulmuş. Evler genellikle 

eski yapı ve 3-4 katlı taş binalardan oluşmuş. Bu 
taşların çıkarılmasında şehrin altının oyulduğu 
ve böylece bir yer altı şehri oluşturduğu söylendi. 
Savaş sırasında sığınak görevini de üstlenmiş. 

Nüfusu 1 Milyon civarında. Halkın kültür düzeyi 
yüksek.  Şehirde 15 Üniversitenin olduğu, 
konser, tiyatro salonlarının, çeşitli müzelerin 
de bulunduğu gözlemleniyor.  Bir gece Opera 
binasında Gogol’un eserinden esinlenen bale ve 
opera karışımı bir gösteriye gittik. Muhteşemdi. 
Oyuncular, müzik, sahne  muhteşemdi, 
büyülendik. 

Gezimiz gurme ağırlıklı görünüyordu. Zira 3 
gün içinde 6 değişik lokantada güzel yemekler 
yedik. Sahil şehri olduğu için son gecemizi 
Arcadia bölgesinde bir balık lokantası olan “Riba 
Restoran”da noktaladık.  Ancak ikinci gece, Konser 
salonu bitişiğindeki avluda “Bernadatsi Restoran”  
ambiyans bakımından bizi etkiledi. Votka-havyar 
ikramından sonra gelen küçük piliç ızgara menüsü 
güzeldi.  Canlı müzik vardı. Etrafımızda bulunan 
kişilerin şıklığı, kaliteli bir yerde olduğumuzu 
gösteriyordu. Dikkatimizi çeken diğer bir özellik 
ise tuvalet olmuştu.  Lavabo ve tuvalet kadın 
erkek cinsiyeti ayrılmadan müşterekti. Çok şık 
döşenmiş bir salona girişi olan bu yerde oturacak 
koltuklar, dekoratif çiçekler ve sair aksesuvar vardı. 
Orada selfie fotoğraf çeken müşterileri de gördük. 

Ekonomik açıdan bakınca, halkın mutlu bir 
azınlığı zengin olmasına rağmen çoğunluğun 
gelir düzeyi bizden düşük. Hizmet ve yerel 
ürün fiyatları bize göre daha makul.. Sosyal 
yaşam ise bize göre farklı. Gençler bir yanda 
zamanın isyankar pop  havasına uyarken, diğer 
yandan opera, bale, tiyatro, konser gibi kültürel 

ODESSA
İLGİNÇ BİR LİMAN ŞEHRİ

YAZAN: CEVDET NACİ GÜLALP

etkinliklere katılıyor. Ağustos ayı sonunda bile 1200 kişilik bale 
gösterisinde salon doluydu. Bir gözlemim oldu. Ziyapaşa Bulvarında 
oturuyorum. Kafelerde ve caddede genç kadınlar ve kızlar genellikle 
streç pantolon veya yırtık jean pantolon giyiyorlar. Odessa’daki ayni 
yaş gurubu gençler ise şort veya mini etekler dolaşıyor.   Kültür farkı 
olsa gerek.

Dostluk güzel şey. Kulübümüzdeki genç, yaşlı üyelerin kaynaşması 
sevindirici.  Bu gezi nedeniyle dostluk ve samimiyetin daha arttığına, 
bir aile olmanın bilincine ulaştığımıza inanıyorum. Gezi boyunca 
anlatılan fıkralarla dolu kahkahalı,  neşeli, hoşgörülü, yardımsever 
davranışların olduğu bir  kaynaşma olgusu vardı.  Bu hava ve 
beraberlik ruhu ile topluma hizmetlerimizle katkı sunacağımıza 
inanıyorum.



DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve yaptıklarımız

• Gerçeğe uygun mu?
• İlgililerin tümü için adil mi?
• İyi niyet ve daha iyi dostluk sağlayacak mı?
• İlgililerin tümü çin yararlı mı?

Üye: Faruk CANATAR
Üye: Abdullah ÖNGEN
Üye: Erol Luc TEKELİ

Uluslararası Rotary Baskanı: John F. GERM
2430. Bölge Guvernörü: Güner İNCİ
2430. Bölge 4. Grup Guvernör Yard.: Gonca AYIK

2016-2017 Dönem Baskanı: Prof. Dr. Özgür YAĞMUR
Geçmis Dönem Başkanı: Cenk Erdemışık
As Baskan: Lütfü Soyupak
Genel Sekreter: Kemal ATTİLA
Sayman: Yaşar YİĞİT
Üye: Uğur PAKSOY
Üye: Mutlu DOĞRU

KULÜP MERKEZİ: Fuzuli Cd. Galleria Is Mrk.  No : 140/65 Seyhan /ADANA  Tel: 0322 458 33 35
TOPLANTI YERİ: Adana HiltonSA  Toplantı Günü: Persembe Toplantı Saati: 12:30
Ofis Sekreteri: Murat DURNA İletisim: 0505 811 50 54 - muratdurna01@gmail.com

Bültenimizi www.adanarotary.org.tr adresinden online olarak takip edebilirsiniz.
E-mail: info@adanarotary.org.tr

KONUKLARIMIZ
Mevlüt Yıldırım  (Direktör Yard.)
Betül Güven  (A-PLUS Yönetici)

KULÜP HABERLERİ

Kemal Atilla
Genel Sekreter

Değerli dostlarımız  gelecek haftaki 
toplatımız 15 Eylül Perşembe Kurban 
Bayramı ile çakıştığı için toplantı 
yapılamayacaktır. Bayram ertesi 
22 Eylül Perşembe günü konuk 
konuşmacımız
Prof. Dr. Ertuğrul Seyrek olacak. 
Konu  : Kanser tedavisi ve alternatif 
yöntemler.

Toplantı No: 2363
Toplantı Tarihi: 01.09.2016
Üye Sayısı: 72
Katılan Üye: 42
Katılım Oranı: % 84

Dev. Muaf. Üye: 21
Paul Harris Dostu: 100
Paul Harris Dostu Adayı: 0
Benefactor: 17

Seyhan/Adana• (0322) 455 4444 • www.acibadem.com.tr

Cemalpaşa mah. Toros Cad.
Saadettin Yeşil İş merkezi
Kat: 4-5  Seyhan/Adana
T: +90 322 459 4 666-68
F: +90 322 459 4 667
www.davutair.com

DEVAMINI TAMAMLAYANLAR:
Özgür Yağmur, M. Kemal Attila, Yaşar Yiğit, Lütfi 
Soyupak, Faruk Canatar, Uğur Paksoy, Behiç 
Pakyürek, Murat Yılmaz, Ali Sayın, Mutlu Doğru, 
Onur Homurlu. M. Kemal Önder, Aydın Önen, 
Abdullah Öngen, Cevdet Naci Gülalp, M.Turan 
Özer, Nazmi Kulakoğlu, Mümtaz Burduroğlu

DOĞUM GÜNLERİ:
8 Eylül Fahri Güçel
13 Eylül Tolga Tutaş
13 Eylül Suna Soylu.
16 Eylül Bihter Eşelioğlu
17 Eylül Buket Burduroglu
17 Eylül Esin Parlak
18 Eylül Gillian AKDAG
19 Eylül Eylül Kuzucu

İLK GELEN ÜYEMİZ
Fahri Güçel

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ:
9 Eylül
Nevzat &Yeliz Arman
21 Eylül 
Sabri & Ayşe Yurdakul

Tüm üyelerimizin, eşlerimizin , 

çocuklarımız ve torunlarımızın 

Kurban Bayramınızı kutluyor, nice 

mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyoruz.


