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"Bende bu vekayiin ilk hiss-i 
teşebbüsü, bu memlekette
bu güzel Adana’da 
doğmuştur.”

M. Kemal Atatürk
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Sevgili dostlarım,

Kulübümüzün bir dönemini daha farklı bir 
ortam ve şartlarda bitiriyoruz. Bu dönem 
son 16 haftaki toplantılarımızı, yapma-
mız gereken genel kurulumuzu ve bölge 
konferansımızı İçişleri Bakanlığı genelgesi 
gereği korona virüs salgını nedeniyle iptal 
etmek zorunda kaldık. Ne mutlu ki döne-
mimizde planladığımız tüm projelerimizi 
tamamlamış olmanın huzuru içindeyiz. 
Ancak gönül isterdi ki; kulübümüzden 36 
kişinin katılımını bildirdiği Antalya’daki 
konferansa da hep birlikte katılıp, dönem 
sonunda da keyifli bir gecede, görevi 
yerine getirmenin huzuruyla, dönemimiz-
de destek olan herkese teşekkürlerimizi 
ederek, kucaklaşarak görevi Kemal başka-
nıma devretmek isterdim. Ama maalesef 
bunu gerçekleştiremedik. Aynı zamanda 
İl pandemi kurulu üyesi olarak, sizlerin ve 
çevrenizdekilerin sağlığını riske atmamak 
için resmi olmayan bir gece düzenleye-
rek, kalabalık bir şekilde toplanıp görevi 
devir etmek de açıkçası prensipler ve 
kurallara riayet ile topluma örnek olması 
gereken ve bu sayede bu günlere kadar 
başarıyla gelmiş Adana Rotary Kulübü’ne 
uymayacağı düşüncesiyle gerçekleştir-
medik. 

Başkanlık tecrübesini yaşadığım bu 
dönemde kulübümüzü de daha yakından 
tanıma imkanım oldu. Topluma, insanlara 
ve özellikle de eğitime, sağlığa ve çocuk-
lara yönelik yapılan projelerde siz değerli 
dostlarımın ne kadar duyarlı olduğunu ve 
dönem başkanının işini ne kadar kolaylaş-
tırdığınızı da görmüş oldum. 

Sevgili dostlarım, dönem boyunca hangi 
dostuma maddi veya manevi destek 
vermesi için aradığımda hiç kimseden 
olumsuz cevap almamış olmak, düzenle-
diğimiz geziler, gecelerde sizlerin deste-
ğini görmek bir başkan için çok değerliy-
di. Destekleriniz, katılımınız ve teşvik edici 
güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu kadar köklü ve değerli bir geçmişi olan 
kulübe bir dönem de olsa başkanlık yap-
mak kolay değil. Aslını söylemek gerekirse 
Çiftçiler Birliği başkanlığıyla beraber bu 
görevi yerine getirmek benim için çok 
daha fazla fedakarlık yapmak anlamın-
daydı. Ama hem Çiftçiler Birliği hem de 
Adana Rotary Kulübü yönetim kurulunda 
görev alan dostlarım benim en büyük 
destekçilerim oldu. Bana her ortamda ve 
şartta destek olarak bu iki önemli görevi 
bir arada yürütebilmemi sağladılar. Tüm 
yönetici arkadaşlarıma verdikleri destek, 
harcadıkları zaman ve birlikte geçirdiği-
miz güzel günler için ayrı ayrı teşekkürle-
rimi sunuyorum. 

Kulübümüze seslenirken kullandığımız 
“Sevgili Rotary Ailem” sözünün ne 
kadar doğru olduğunu başkanlık yapınca 
daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü Adana Ro-

tary Kulübü sadece resmi üyeleriyle değil, 
üye eşleri, çocukları, gelinleri, damatları 
ve torunlarıyla geniş ve muhteşem bir 
aile. Bu aileyi başarıyla ayakta tutan en 
önemli destekçilerimiz ise şüphesiz ki her 
zaman yanımızda bizlerle olan sevgili 
eşlerimizdir. Tüm üye eşlerimizin, bu dö-
nem bana ve Tuba’ya gösterdikleri yakın 
ilgi ve desteği hiç bir zaman unutmaya-
cağız. Ortaya koydukları güzel fikirlerle, 
organizasyonlarımızda, gezilerimizde ve 
tüm projelerimizde hep bizlerle beraber 
olan ve dönemin başarılı tamamlanmasın-
daki en önemli faktör olan yönetim kurulu 
üyesi dostlarımın değerli eşlerine de ayrı 
ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

Değerli dostlar, son teşekkürüm ise benim 
sadece Rotary başkanlığım boyunca değil 
hayatım boyunca bana hep destek olmuş 
ve olacak olan, onsuz başkanlık işini yap-
makta zorlanacağımı düşündüğüm, bu 
sene yaptığı projeler ve organizasyonlar 
ile fark yaratan, hep yanımda, benimle 
yan yana yürüyen, 33 yıllık dostum, 24 
yıllık hayat arkadaşım sevgili Tuba’ya ve 
bir yıl boyunca onlara ayıracağım zaman-
dan fedakarlık yapan oğlum Eren ve kızım 
Serra’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum, iyi ki hep yanımda, iyi ki benimle, iyi 
ki hep hayatımdalar...

Adana Rotary Kulübü’nün 2020-2021 
dönem başkanlığını gönül huzuruyla bu 
gece yarısından itibaren devir edeceğim 
sevgili dostum, ağabeyim Kemal Attila 
ve Gülen’e bizlere yaşatacakları güzel 
dönem için şimdiden teşekkür ediyor, 
başarılar diliyorum. Onların başarısı için 
yapacakları projelerde her zaman olduğu 
gibi geçmiş dönem başkanı olarak da hep 
yanlarında olacağım. 

Sevgili dostlarım, 2019-2020 dönem 
başkanı olarak sizleri son kez sevgiyle 
kucaklıyor, aileniz ve tüm sevdiklerinizle 
güzel bir yaşam diliyorum. 

Sağlıklı güzel günlerde, aramızda mesa-
feler olmadan buluşmak dileğiyle, hoşça 
kalın...

Mutlu Doğru
Adana Rotary Kulübü
2019-2020 Dönem Başkanı

Sevgili Dostlarım,

Ben ve Mutlu için, harika bir döneme; keyif ve 
mutluluk dolu anılar biriktirerek ve hafızaları-
mızda pandemisiyle de unutulmayacaklar arası-
na giren bir Rotary yılı olarak veda ediyoruz...

Dönemimiz boyunca bizlere destek olan, yürek-
lendiren, yanımızda olan, olamasa da hissetti-
ren tüm Rotary Ailemiz,

SONSUZ TEŞEKKÜRLER...

Bizlere yaşatmış olduğunuz güzel duygular 
için,

Emekleriniz, zamanınız, aklınız, gönlünüz ve 
ortaya koymuş olduğunuz birleştirici güçleriniz 
için…

Ünlü bir düşünürümüzün,

Yorulacaksan,
Zorlanacaksan,
Şikayetçi olacaksan,
Keşkelere sığınacaksan,
Söze “ama” diye başlayacaksan,
Girme bu aşk yoluna.

Dediği gibi, tüm bir yıl boyunca bu zor duygu-
ları sayenizde hiç yaşamadan, çok güzel bir aşk 
yoluna girdik sizlerle beraber...

Pekiştirdiğimiz dostluklar, yaşadığımız mutluluk-
lar, aldığımız doyumsuz keyiflerle çok güzel bir 
armağan kazandık sizlerden bizlere kalan...

Ve artık ayrılık zamanı...

Ama biliyorum ki, ateş için rüzgar ne ise, sevgi 
için de ayrılık öyledir.

Küçük olanı söndürür.

Büyük olanı ise daha da güçlendirir.

Bizimkisi, sizlerle olan büyük bir SEVGİ...

Bir kez daha hepinize dönem boyunca gös-
termiş olduğunuz arkamızdaki büyük güç için 
kocaman teşekkürler...

Sağlıklı, mutlu günlerde, uzun yıllar boyu bir 
arada olmak dileğiyle, benim ve Mutlu için hep 
büyük şansımız dediğimiz, 

2020-2021 Dönem Başkanımız, Sevgili Kemal 
abi ve Sevgili Gülen’e de başarılı ve keyifli bir 
dönem diliyor ve her zaman yanlarında olacağı-
mızı belirterek, sizlere hoşça kalın diyorum...

Tuba Doğru

Veda



Adana Rotary Kulübünün Değerli 
Üyeleri, 

Geçmiş Dönem Başkanlarımız,

Sevgili Dostlarım ve Sevgili Eşlerimiz;

Bildiğiniz üzere bugün itibari ile kulübümü-
zün Başkanlık görevini Sevgili Mutlu Başka-
nımdan devralmış bulunmaktayım. Türkiye, 
Çukurova Bölgesi ve özelde Adana’da Ro-
tary’nin kuruculuk görevini üstlenmiş ve bu-
nu 6 Rotary Kulübünün kuruluşuna önderlik 
ederek kanıtlamış, Adana’nın ilk, Türkiye’nin 
7’nci, 2430. Bölgenin 4’üncü kulübü olan 
bir kulübün Başkanlık görevini üstlenmek 
benim için büyük bir onur. 

Bu onur ve sorumluluk duygusu ile görev 
sürem boyunca gücümün yettiğince ve ola-
naklar ölçüsünde görevimi yapmaya çaba 
göstereceğim.

Sevgili Dostlarım;

Yaşadığımız Corona Virüs salgını nedeniyle 
bir çoğunuzun bildiği üzere Dönem Asamb-
lesini Zoom üzerinden gerçekleştirdik. Bu 
uygulamanın bize hep birlikte olamamak 
dezavantajı yanında eğitim anlamında ise 
büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Baş-
kanlar eğitim oturumunda 16 oturumda, 
her oturumda da 2 veya 3 konuşmacı ve 23 
Geçmiş Dönem Guvernörünü dinlemek ve 
Rotary’i daha iyi öğrenmek olanağı buldum. 
Aynı zamanda Sekreter ve Sayman eğitimle-
ri de 6‘şar oturum ile gerekli bilgilerin akta-
rımını sağladı. 

Bir yıl süre ile birlikte görev yapacağımız 
Yönetim Kurulu üyelerimize birlikte çalışma 
teklifimi kabul ettikleri için çok teşekkür 
ediyorum. Yönetim Kurulu olarak son 2,5 
ayda iki haftada bir Zoom üzerinden düzenli 
toplantı yaparak hazırlıklarımızı tamamladık. 
Yaşadığımız olağanüstü koşulları dikkate 
alarak, sizlerin sağlığını en ufak riske atma-
dan, devletimizin ve sağlık otoritelerinin 
bilgi ve önerilerini de dikkatle takip ederek, 
en sağlıklı zamanda bir araya gelmek arzu-
sundayız. Çok uzun süreli program yapmak 
zor olmakla birlikte, şu andaki koşullara göre 
Temmuz ve Ağustos ayları toplantılarının 
Zoom üzerinden yapılmasına Yönetim Kuru-
lu olarak karar verdik. 

İlk toplantımızı 9 Temmuz Perşembe günü 
saat 20.30’da yapacağız. Zoom üzerinden 
yapılacak ilk toplantıda GDG Malik AVİRAL 
dostumuz bizlerle birlikte olacak. 

İkinci toplantımızı, konuk konuşmacımızın 

programı nedeniyle Perşembe yerine 25 
Temmuz Cumartesi akşamı yine saat 20.30 
‘da yapacağız. Bu toplantıda konuk konuş-
macımız Prof.Dr. Necmettin İNAL olacak. 
Basın ve televizyon kanallarından çok iyi ta-
nıdığınızı bildiğim, aynı zamanda Rotaryen 
olan hocamız bizlere Corona Virüs hakkında 
bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. 

Bir yıllık görev süremiz boyunca en büyük 
desteği Geçmiş Dönem Başkanlarımız, genç 
ve genç kalmayı başaran enerjik üyelerimiz 
ve Sevgili Eşlerimizden alacağız. Halen 
kulübümüz üyesi olan 26 Geçmiş Dönem 
Başkanımız benim en büyük yardımcım 
olacaklar. Kendileri ile yıl içinde en az iki kez 
birlikte toplantı yaparak görüş ve önerilerini 
dinleyeceğiz.

İlk toplantımızı Temmuz ayı içinde yine 
Zoom üzerinden gerçekleştireceğiz. 

Bir diğer konu ise Strateji Komitemiz; Üç 
Başkan (Mutlu ve Alpay Başkanlarım ve ben) 
ve üç GDB, Kazım Apa, Özgür Yağmur ve 
Tolga Tutaş’tan oluşan Komitemiz bu ay için-
de toplanarak önümüzdeki üç yıla ışık tuta-
cak stratejik raporumuzu hazırlayacağız. 

Dün akşam Konferans Ana Komitesi olarak 
bir toplantı yaptık. Bu konuda da sizleri 
bilgilendirmek isterim. Lütfi Başkanımın 
Başkanlığında görev yapacak Komitemiz 
gelişen olağanüstü koşullar nedeniyle Kon-
feransın Adana’da düzenlenmesinin hem 
bizler için daha kolay hem de herkes için 
daha ekonomik olacağını düşündük. Serhan 
Antalyalı Guvernörümüzün de onayını alarak 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Bildiğiniz üzere Kulübümüz 1968 yılında 
kuruldu ve o günün iletişim olanakları 
nedeniyle ancak 18 Ocak 1971 tarihinde 
Charter aldı, yani UR tarafından tescil edil-
di. Gerçek kuruluş tarihimiz 1968 olmakla 
beraber, Charter tarihimizin de 50. Yıl dö-
nümünü yine Corona izin verirse küçük veya 
kapsamlı bir organizasyon ile kutlamayı arzu 
ediyoruz. 

Sevgili Eşlerimiz,

Görev süremiz boyunca sizler Gülen ve 
benim en büyük yardımcımız ve güç kayna-
ğımız olacaksınız. Sizler olmadan bir Adana 
Rotary Kulübü düşünemiyoruz. Şu anda 
bir araya gelemesek bile en kısa zamanda 
birlikte yapacağımız projeleri sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 

Sevgili Dostlarımız,

Yarın ilk görevimizi Ankara’da Anıtkabir’de 
ATA’mızı ziyaret ederek yapacağız. Her yıl 
olduğu gibi, çok kalabalık olamasak bile 
simgesel anlamda görevimizi yerine getir-
miş olacağız. 

Sevgili Mutlu Başkanım ve Tuba,  

Mutlu Başkanım ve Tuba dönemleri boyun-
ca, dönem temasına ve ad ve soyadlarına, 
çok uyan bir şekilde Doğru işleri, Mutluluk 
saçarak yaptılar. 

Sevgi dolu yürekleri ile kulübümüzü bir 
arada tutmayı ve sevgi yumağını korumayı 
başardılar.

Mutlu ve Tuba kardeşlerimize çok teşek-
kür ediyor, bundan sonraki Rotary ve özel 
yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar 
diliyorum. 

Sevgili Dostlar,

İlk yazı olduğu için biraz uzun bir yazı oldu, 
korkmayın her zaman bu kadar uzun yazı 
yazmayacağım. 

Hepinize sağlık ve mutluluk dolu günler 
diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Kemal ATTİLA
Adana Rotary Kulübü
2020-21 Dönem Başkanı

Merhaba



Dörtlü 
Özdenetim
Düşündüklerimiz, 
söylediklerimiz ve 
yaptıklarımız

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

KULÜP MERKEZİ: Cemalpaşa Mah. Fuzuli Cad. Galeria İş Merkezi No: 14  İç Kapı No:1085 01120 Seyhan /Adana  Tel: 0322 458 33 35
TOPLANTI YERİ: Temmuz/Ağustos ayı boyunca ZOOM online toplatı 
Ofis Sekreteri: Vahide ÖZDEMİR  İletişim:  0506 69212 23 -  ovahideolca@gmail.com

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

Toplantı No: 2533
Toplantı Tarihi:
07.06.2020

Üye Sayısı: 68
Dev. Muaf Üye: 28
Poul Harris Dostu: %100
Benefactor: 17
Katılan Üye: 36
Katılım Oranı (%): 52

Uluslararası Rotary Bşk: Holger Knaack
2430. Bölge Guv.: Serhan Antalyalı
2430. Bölge Guv. Yard.: Mesut Koca

2020-2021 Dönem Bşk: Kemal Attila
Geçmiş Dönem Bşk: Mutlu Doğru
As Başkan: Alpay Turan Sezgin
Genel Sekreter: Özgür Yağmur
Sayman: Onur Homurlu
Üye: Faruk CANATAR
Üye: Özgür YAYCIOĞLU
Üye: Rıfkı BAŞLAMIŞLI
Üye: Murat YILMAZ
Üye: Uğur PAKSOY 

Kulüp Haberleri

DOĞUM GÜNLERİ
01 Temmuz M. Kemal Önder
05 Temmuz Kadir Geylani Korur

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ
05 Temmuz Rıfkı&Sinem Başlamışlı
06 Temmuz Özgür&Melrem Yağmur
06 Temmuz Celal & Kadriye Demirağ

KULÜP KONUKLARI
Nurzen Sezgin
Rana Yaycıoğlu

KONUK ROTARYENLER
Serhan Antalyalı
(Mersin R.K.) 2430. Bölge 
Gelecek dönem Guvernörü

2430.Bölge Guvernör 
Yardımcısı Mesut Koca

KONUK KONUŞMACI
Dr. Feyhan Kahya Aydoğan

ÖZGÜR
YAĞMUR

KONUK KONUŞMACIMIZ

1952 yılında Antalya’da doğ-
muştur. 1974 yılında Orta Do-
ğu Teknik Üniversitesi, Elektro-
nik Mühendisliği bölümünden 
mezun olmuştur.

1976 yılında Otomatik Kontrol 
konusunda elektronik cihaz ve 
sensörler üreten, komple anah-
tar teslimi sistemler kuran ve 
konu ile ilgili mümessillik hiz-
metleri veren Elimko firmasını, 
diğer 3 arkadaşı ile kurmuştur. 
Halen Elimko Ltd. Şti. ve Elim-
ko’nun kardeş kuruluşu İmelko 

Ltd. Şti.’nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi 
olarak çalışmaktadır.

Bugüne kadar ASİAD Ankara Sanayici ve İş adam-
ları derneği Genel Sekreterliği yapmış, Otomatik 
Kontrol Vakfı kuruluş çalışmalarına katılmış, ku-
rucu üye olarak çalışmıştır. Daha sonraki yıllarda 
KAL-DER Kalite Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
başkan yardımcılığı, ENOSAD Endüstriyel Otomas-
yon Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve başkan yardımcılıkları yapmıştır. Şu anda yine 
KAL-DER Kalite Derneği yönetim kurulu üyesi, TOS-
YÖV Mütevelli Heyeti Üyesi, TESİD Türkiye Elektro-
nik Sanayicileri Derneği üyesidir. 

1987 yılında Rotaryen olmuştur. 1993-94 dö-
neminde Kavaklıdere Rotary Kulüp Başkanlığı 
yapmıştır. 2005-06 dönemi 2430. Bölge Guver-
nörüdür. 

MALiK
AViRAL

Yeni döneme 
böyle 
hazırlandık




