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

M. Kemal Atatürk

Sevgili Dostlarım,

Başkanın
Mektubu

Kemal ATTİLA
2020 - 2021 Dönem Başkanı

Corona Virüs salgını ikinci dalgası diyebile-
ceğimiz bir ortamda, her birimiz evlerimize 
kapanmış ve  zorunlu durumlar dışında sosyal 
ilişkilerimizi en asgari düzeye indirmeye çalış-
tığımız günler içinde hepinize sağlık ve huzur 
dolu günler dileyerek sözlerime başlamak 
istiyorum.

Son bir ay ağırlıklı olarak salgının hızının art-
masının getirdiği endişe, yakın çevremizden 
dostlarımızın hastalığa yakalanması ve hatta 
kayıplarımızın olduğu bir ay oldu. Aynı zaman-
da bu günler içinde aşı ile ilgili gelişmeleri 
basın ve sosyal medyadan takip etmeye çalıştık. 
Dileğimiz en kısa zamanda tüm Türkiye’nin ve 
insanlığın aşıya kavuşması.

Bu ay 9 Aralık Çarşamba günü 2430. Bölge 
Rotary Bilgileri Komitesi tarafından düzen-
lenen ve  bizim koordinasyon sağladığımız, 4 
kulübün katıldığı eğitim toplantısını yaptık. Bu 
toplantıya katılan 33 dostumuza duyarlılıkları 
için teşekkür ediyorum.

Ayrıca bu ay GDB Kazım Apa’nın fikir sahi-
bi, Sefa Sofuoğlu dostumuzun da tasarım 
sahibi olduğu HİJYEN PAKETİ çalışması 2430 
Bölge tarafından başlatıldı. Burada amacımız 
ihtiyaç sahibi ailelere maske, dezenfektan ve 
mendilden  oluşan paketleri ulaştırabilmek. Biz 
de Adana Rotary Kulübü olarak 100 paket 
alarak projeye destek olacağız.

Son beş Başkanımız uzun bir süredir kulübü-
müzü 2022-23 döneminde yönetecek olan 
Başkan adayımızı belirlemek için çalıştılar. 
Bugün hepsi adına GDB Cenk Erdemışık tara-
fından açıklanan olan 2022-23 Dönemi Başkan 
adayımız Prof. Dr. Bülent Boyar’ı ve eşi İdil’i 
kutluyor, dönemlerinde başarılı çalışmalar 
diliyorum.

Son olarak bildiğiniz üzere yeni bir yıl yaklaşı-
yor. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi GDB Kazım 
Apa’nın önerisi ile Projelerden Sorumlu 
Komite Başkanımız Rıfkı Başlamışlı tarafın-
dan düzenlenen YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 'ne eksiksiz 
katılım ve destekleriniz için çok teşekkür eder, 
Yönetim Kurulumuz olarak  hepinize eşleri-
niz, çocuklarınız, torunlarınız ve sevdikleri-
nizle birlikte mutlu ve sağlıklı bir 2021 yılı 
dileriz.



Bu ay 9 Aralık Çarşamba günü 2430. Bölge Rotary Bilgileri Komitesi 
tarafından düzenlenen ve  bizim koordinasyon sağladığımız, 4 kulübün 
katıldığı eğitim toplantısını yaptık. 



AYDIN
ÖNEN
Yazıyor
Değerli Dostlar,

Rotary’e kabulüm 1987 yılında Sn. Hakkı Kurmel’in 
önerisiyle gerçekleşti. Böylece ailemle yeni bir yolun yolcu-
suyduk. 33 yılını geride bıraktığım Adana Rotary Kulübün-
deki yaşam süresince unutulmayacak anılar yaşadım. Her 
şeyden önce, eski dostlar yanında yeni dostlar edindim. 
Rotary artık, ben ve ailem için bir yaşam tarzı oldu. Hafta-
lık toplantılarımız, Mavi Sürmeli Otelindeydi. Üye olduğum 
dönemlerde kulüpteki devam oranı oldukça yüksekti. 
Dostlarla kaynaşmak, yeni dostlukları pekiştirmek imkan 
ve şansı vardı. Bu inançla 20 yıldan fazla bir süre zarfında 
devam grafiğim %100 oldu. Hiç kuşkusuz edinilen dost-
luklar hizmet kapılarını aramalaya vesile oluyordu. Haftalık 
olağan toplantılar, Ocak başları düzenlenen geceler ailelerin 
birbirini daha yakından tanımasını sağlıyordu. Yurtiçi ve 
yurtdışı geziler bizleri bütünleştirdi. Kulübümüzün ilk yurtdışı  
gezisi Fikret Karabucak Başkanlığı sırasında Mısır’a yapıldı. 
Arap müziği ve kıyafetleriyle gerçekleşen gece unutulmaz 
ve muhteşemdi. Böylece sevgili Coşar’ın organize ettiği iç ve 
dış geziler kulübümüzün vazgeçilmezi haline geldi. 1994-
1995 dönemi dış gezimiz New York ve Orlando’ya 22 kişilik 
gurupla yapıldı. Gerçekten anılarımızı süsleyen bir geziydi. 
Safranbolu ve Batı Karadeniz’e yapılan yurtiçi gezilerimizde 
anılar arşivimizde yerini aldı.

Rotary her şeyden önce bir hizmet kulübüydü. Guvernörle-
rin kulüplere yapılması gereken projeleri olurdu. Guvernör 
Aydın Pelin Hızlı ve Etkili Okuma Kursu ile Çocuk İhmal ve 
İstismarı projelerini ön görmüştü. Hızlı ve Etkili Okuma 
Kursumuzda eğitilen 20 öğretmen, deneyimlerini öğrenci-
lerine aktardı. Çocuk ihmal ve istismarıyla ilgili seminerler 
düzenlendi. Sokak çocuklarını topluma kazandırılmasına, 
çocuk ihmal ve istismarını önleme bilincinin yaygınlaştırılma-
sına çalışıldı.

14-18 yaş grubu gençlerin liderlik vasıflarını arttırmak ve 
topluma hizmet etmelerini sağlamak amacına yönelik, 
İnteract kulüplerinin kurulması Aydın Pelin’in projelerinin 
önemli bir parçasıydı. Yaptığımız çalışma ve kulüp üyelerimi-
zin destekleriyle “ADANA INTERACT Kulübünü” Türkiye’nin 
3. Kulübü olarak kurma başarısını gösterdik. 25. yılını idrak 
ettiğimiz bu gençlik kulübümüzün ilk toplantısı 29 Mart 
1995’te Seyhan Otelinde yapılan törenle gerçekleşti, genç-
lere rozetleri takıldı.

Kulübümüzün ana projesi, Ç.Ü. Patoloji Ana Bilim Dalı’na 
kanser ve virütik hastalıkların teşhisinde kullanılacak P.

C.R.(polymerase Chain Reaction) cihazını hizmete sunmaktı. 
İnsan sağlığı ile ilgili bu önemli projemiz. Diyarbakır Rotary 
Kulübünün köyden kente göç etmiş genç kızlara dokut-
turduğu halıların, Japonya Tagasaki Rotary kulübünde açık 
arttırmayla satılmasıyla elde edilen 4750$, Guvernörlüğün 
Rotary vakfındaki bölge fonundan 2500$, Rotary Vakfı 
ve kulüp üyelerimizin destekleriyle elde edilen toplam 
15.000$’la cihazın ithal edilmesi imkanı sağlandı. Böylece 
“KULÜBÜMÜZÜN İLK EŞLEŞTİRİLMİŞ BAĞIŞ PROJESİ” ni ger-
çekleştirmiş olduk. İnsan sağlığına destek ve yardımcı olmak 
amacına yönelik kullanılacak bu cihaz, Ç.Ü. Rektörü rahmetli 
Prof. Dr. Can Özşahinoğlu, Tıp Fakültesi mensupları, üyeleri-
miz ve eşlerimizin katıldığı bir törenle hizmete sunuldu.

İnsan sağlığı ilgili bir diğer projemizde, Sağlık Müdürlüğü, 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu işbirliğiyle, P.T.T. Sağ-
lık Ocağında rahim ağızı taramasıydı. 267 hanıma yapılan 
taramada erken teşhis edilen bir vaka kontrol altına alınarak 
bir insanın hayatı kurtarıldı.

Kulübümüz Meslek Hizmet Ödülü, Milli Takım Teknik 
Direktörü Fatih Terim, sanatçı Mustafa Sağyaşar ve Prof. Dr. 
Vural Ülkü’ye verildi. Lise Mezunu gençlere pazarlama kursu 
düzenlenerek, kendilerine işyerlerinde pratik yapma imkanı 
sağlandı, sertifikaları verildi. “Adana Huzur Evi” bahçesinde 
yaşlılarımızı hayat ve tabiata bağlayacak ve kendilerine bir 
uğraş imkanı yaratacak “Hobi Bahçesi” yapıldı.

Çalışma dönemimizde gerçekleştirilen projeler; sevgi, saygı, 
dostluk, hoşgörü ile bütünleşen yönetim kurulumuz, üyeleri-
miz ve eşlerimizin gönülden desteğinin eseriydi.

 Sizlerle dönemimize ait çalışmaları paylaşma imka-
nı  ve fırsatını veren Başkanımız Kemal Atilla’ya şükranlarımı, 
başarı dileklerimle sunarım. 

Sevgi ve Saygılarımla…

1994-1995 Dönem Başkanı
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Sevgili Dostlarım,

Rotary Ailesine katıldığım 1999 yılından bu yana, 
Rotary hizmetleri, sevgisi, saygısı ve dostluğu ile dolu 
dolu geçmiş 21 senenin geride kaldığını bu yazıyı 
hazırlarken fark ettim. Kulübe kabulümle başlayan bu 
güzel serüvende birçok dostumun başkanlığı döne-
minde ekibinde olmaktan büyük bir mutluluk duyarak 
çalıştım. Rotaryen olmanın anlamının sadece kulüp 
üyesi olmaktan ibaret olmadığını, kendinden önce 
hizmetin önemini ve bizlere kattığı değeri yaşayarak 
öğrendim. Birçok yönetimler de çeşitli görevlerde bu-
lunduktan sonra,hem kulübüme hem de çevreme olan 
vefa borcumu ödemek için 2014-2015 döneminde 
Adana Rotary Kulübü başkanlığını yürüttüm. Başkanlık 
dönemimi de, mükemmel bir ekip çalışması ve sevgili 
eşim Esin’in de desteği ile oldukça yorucu ve hareketli 
geçmesine rağmen, başarı ile tamamladım.

Dönem temamız ‘’Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın’’ 
idi ve hem dönem projelerimizi gerçekleştirirken, hem 
de geçmiş dönem projelerine sahip çıkarak, döne-
mim süresince hizmetlerimizin ışıldamasını sağlamaya 
büyük özen gösterdim. 2014-2015 dönemini farklı 
kılan çok önemli iki olayı tüm kulüp üyeleri ile kusursuz 
şekilde gerçekleştirdik. Kulübümüz, başkanlık döne-
mimde 2015-2016 döneminin Asamblesini Antalya’da 
gerçekleştirdi. Neredeyse bir yıl öncesinden başlayan 
Asamble hazırlıkları, yediden yetmişe tüm Rotary Aile-
sini, eşlerimizi ve hatta çocuklarımızı dahi o muazzam 
hazırlık döneminin ve gerçekleştirdiğimiz Asamblenin 
bir parçası yaptı. Hep birlikte öyle muazzam bir ekip 
olduk ki, öncesinde, Asamble esnasında ve sonrasında 
yaşadıklarımız ve yaşattıklarımız ile yine bir Adana Rotary 
Kulübü destanı yazdık. Yapılan hazırlıklarda eşlerimiz 

aylarca çocuk yaştaki evliliklere karşı olmanın sembolü 
olarak bez bebekler ürettiler, hediyelik eşyalar tasarladı-
lar, üyeler olarak herkes ama herkes tüm kapasitesi ile 
elinden geleni yaptı. Bugün dahi başkanlık dönemimde 
gerçekleştirdiğimiz Asambleye katkı koyan tüm kulüp 
üyelerine, eşlerimize ve yönetim kuruluma teşekkürü 
borç bilirim.

2014-2015 yılındaki başkanlık dönemimde ayrıca kulüp 
olarak iki dünya başkanı ağırladık. 35 yıl aradan sonra ilk 
defa Türkiye’ye gelen Rotary Dünya Başkanını, Ada-
na’daki diğer Rotary kulüplerinin de katılımıyla, ev sahibi 
olarak ağırladık. İkinci olarak da uluslararası Fotoğraf 
Sanatı Federasyonu (FİAP) Dünya Başkanı kulüp konu-
ğumuz oldu ve kendisini ağırladık. Asamble hazırlıkları 
sürerken, iki dünya başkanına da ev sahipliği yaptık ama 
projelerimizi de hiç ihmal etmedik. Başkanlığı devir 

TURGUT
PARLAK
Yazıyor

2014-2015 Dönem Başkanı



aldığım ilk gün yola çıkan ‘’Demokrasi Karavanı’’ projesi 
ile 2014-2015 döneminde Uluslararası Rotary tarafın-
dan verilen 2430.Bölge de ‘’Significant Achievement 
Award’’ ödülüne layık görülen tek kulüp olduk.

Dönemimizde uluslararası yaz kampı düzenledik. Şehit 
analarına ve engellilerine Ramazan paketi yardımı yap-
tık. Projelerimize maddi destek sağlamak amacıyla, çok 
büyük ilgi gören bir Şebi Aruz gecesi düzenleyerek yıllar 
sonra Adana’da yine bir ilki gerçekleştirdik. Adana’da 
faaliyet gösteren Adana İş Kadınları Derneği ile birlikte, 
bir Avrupa Birliği Projesi olan ‘’Geleceğe Güvenle Bakıyo-
rum’’ projesinde yer aldık ve gençlere yönelik bu proje 
ile takdir topladık. Hayvan dostlarımızı unutmadık ve 
DOHAYKO ile birlikte proje gerçekleştirdik. Tamis Projesi 
kapsamında, Niğde’de bulunan Tyana Antik kenti kazı-
larına destek verdik. Eşlerimiz Cumhuriyet Evlerine katkı 
sağlarken, bizler bursiyerlerimizi unutmadık. Acıbadem 
Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören minikleri-
mize güzel bir yılbaşı kutlaması yaptık. Otizim spektrum 
bozukluğu olan bir yavrumuzu, ailesi ile birlikte

Kapadokya’daki kampa yolladık ve ayrıca özel gerek-
sinimli ve bedensel engelli bireyler için düzenlenen 
yaz kampına maddi katkı koyarak destek olduk. Ayrıca, 
Asamblede eşlerimizin de büyük çabası ile elde edilen 
gelirden 2015-2016 döneminde guvernör tarafından 
gerçekleştirilmesi hedeflenen projeye maddi katkı 
koyduk. Ne mutlu ki bana, hem çok yoğun hem de 
projelerin hiç durmadığı bir dönemi öncelikle yönetim 
kurulumla ve sonrasında siz dostlarımla birlikte yaşama 
mutluluğuna eriştim.

Dönemimizde yurt içi gezisi olarak farklı bir gezi planla-
masak da, sanırım bu güne kadar kulüpçe birlikte en ka-

labalık olarak gittiğimiz yerin Antalya olduğunu söyleye-
bilirim. Asamble’yi yapmanın bizlere kazandırdıklarından 
birinin de birliktelikten ve birlikte üretmekten aldığımız 
keyfin büyüklüğünü bir kez daha bize hatırlatmasıdır. Ve 
son olarak da dönem gezimizden bahsetmek isterim; 
bu kadar yoğun bir dönemde büyük bir cesaret örneği 
sergileyerek oldukça zor bir destinasyon olan Viet-
nam-Kamboçya’ya kalabalık bir ekip olarak gittik.

Ben ve eşim için çok güzel anılarla dolu olan, hazırlıklar-
la birlikte neredeyse iki yıl süren dönemi hatırladığımda, 
o zamanlar yaşadığımız yorgunlukların ne büyük mutlu-
luklar olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum.

Birlik ve beraberlik , hizmet yolumuz; saygı ve sevgi ise 
daima ışığımız olsun…

En Derin Roteryen Saygılarımla,

GDB. Turgut Parlak
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2022-2023 DÖNEM BAŞKAN ADAYIMIZ
Prof. Dr. Bülent Boyar

1955 yılında Ankara’da doğdu. 1980 yılında 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
dereceyle mezun oldu. 1980-1981 yılları 
arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Anestezi Bölümünde asistan olarak 
çalıştı. 1981 yılında kendi isteğiyle Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Bölü-
münde ihtisasa başladı. 1986 yılında Beyin 
Cerrahi uzmanı oldu. Asistanlığı süresince 
“Nöroşirurji, Nöroloji ve Psikiyatri Dergisi’’nin 
organizasyonunu yaptı. Bedensel Engellileri 
Güçlendirme Vakfı’nın kurucu üyesi oldu ve 
vakfın yayınladığı ‘’Nöroşirurji, Ortopedi ve 
Rehabilitasyon Dergisi”nin iki yıl boyunca 
yazı işleri müdürlüğünü yaptı.

1988 yılında GATA’da yedek subaylık görevi-
ni tamamladı.

1988-1990 yılları arasında Ankara Numune 
Hastanesi Beyin Cerrahi Servisinde Başasistan 
olarak çalıştı. Aynı yıllarda Sağlık Bakanlığı 
bursu ile Birmingham’da Prof. Dr. Hitcho-
ck’un yanında stereotaksinin temel prensip-
lerini öğrendi.

Mecburi hizmetinin bitiminde 1990 yılında 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirur-
ji Ana Bilim Dalı’nda yardımcı doçent oldu. 
1993’te doçent; 1998’de profesör oldu.

Mesleği ile ilgili yurtdışı ve yurtiçi birçok 
derneğin üyesidir.

Kendi alanında çok sayıda yurtdışı ve yurtiçi 
yayınları vardır ve dört adet kitapta bölüm 
yazarlığı mevcuttur.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

1996 yılında Adana Rotary Kulübü üyesi 
oldu. Üyeliği boyunca çeşitli komitelerde 
görev aldı.

Adana Rotary kulübünde ve davetli oldu-
ğu diğer Rotary kulüplerinde konuşmalar 
yaptı. Adana Rotary kulübü adına, halka açık 
Toplum Eğitim Merkezlerinde kendi alanında 
konferanslar verdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirur-
ji ABD Başkanlığını iki dönemdir yürütmeye 
devam etmektedir.
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Geçmiş dönem Guvernörü 
Korhan Atilla’nın değerli eşi 
Aylin Atilla’nın kaleme aldığı 
“Hayvanat Bahçesinde Dans 
Yarışması” adlı bir çocuk 
öykü kitabı yayımlanmıştır. 
Bu kitap çocuklarımız 
için edinilmesi gereken 
en önemli alışkanlıkların 
başında gelen okuma 
alışkanlığının kazanılmasında 
onlara çok eğlenceli bir yol 
arkadaşı olacak olup, aynı 
zamanda kitabın geliri de 
Rotary’nin çocuk felcinden 
arındırılmış bir dünya amacı 
doğrultusunda, “Polio 
ile Mücadele Fonu”na 
aktarılacaktır. Biz de Adana 
Rotary Kulübü olarak 20 adet 
kitap alarak bu projeye destek 
olduk.

Dostlarım merhaba,
Bildiğiniz gibi Covid-19 
pandemisi hala ülkemiz-
de gerek sağlık gerekse 
de ekonomik yönden 
tahribat yapmaya devam 
etmektedir.
İstedim ki bizler kadar 
şanslı olmayan insanlara 
yardım eli uzatalım,bir 
nebze olsun destek ola-
lım.

Serhan Antalyalı
2430 Bölge Guvernörü

“Polio ile Mücadele Fonu”na Destek





Tombala kartınız kayıt formunu doldurduktan sonra
28 Aralık tarihinde whatsapp yolu ile tarafınıza gönderilecektir.

https://forms.gle/PSgwPsWPeCgjm2v77

Açıklama : Bağış
Ankara Beysukent Rotary Kulübü Derneği

Iban No: TR110004600631888000085277
Akbank

1. Çinko     >>  Nostaljik Radyo
2. Çinko     >> Arçelik K 3500 Selamlique Kahve Makinesi
TOMBALA  >> Arçelik Led TV 80 Ekran

Son Katılım Tarihi: 26 Aralık 2020
Ankara Beysukent Rotary Kulübü

YENi YIL
TOMBALAsı

Sevgili Dostlarımız,
Kuşkusuz bu sene yeni yıla her zamankinden farklı bir şekilde gireceğiz. Birbirimizin 

evlerine konuk olup yılbaşı coşkusunu hep birlikte yaşamak istiyoruz. 

29 Aralık Salı akşamı saat 21:00'de yılbaşı tombalası oynayarak hem geçmişe yolculuk 
yapacağız hem de sürpriz ödüllerle akşamımıza heyecan katacağız. 

Kayıt sırasına göre yapılacak çekilişle içerisinde toplamda 250 USD değerinde Bitcoin’in 
de olduğu sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. 

Tombala kart ücreti 50 TL olup elde edilecek gelir ile 7-14 Ocak BEYAZ BASTON 
GÖRME ENGELLİLER HAFTASI'nda görme engelli ihtiyaç sahiplerini WeWalk akıllı 

bastonla buluşturmayı hedefliyoruz. 

Aşağıdaki formu doldurup kulüp hesabımıza ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. 



TEMiZ iŞ
GRANiT



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: 2544

Üye Sayısı: 68
Dev. Muaf Üye: 28
Poul Harris Dostu: %100
Benefactor: 17

2020-2021 Dönem Başkanı : Kemal Attila
Geçmiş Dönem Başkanı :  Mutlu Doğru
As Başkan :  Alpay Turan Sezgin
Genel Sekreter :  Özgür Yağmur
Sayman :  Onur Homurlu
Üyeler :  Faruk Canatar, Özgür Yaycıoğlu
  Rıfkı Başlamışlı, Murat Yılmaz
  Uğur Paksoy 

DOĞUM GÜNLERİ
14 Aralık Faruk Canatar
15 Aralık  Suat Topçu
16 Aralık Gonca Önen
19 Aralık Altay Uras
19 Aralık Ali Sayın
20 Aralık Mehmet Eraydın
23 Aralık Nusrat Pakyürek
24 Aralık Hande Ateşok
25 Aralık Gürsel Tanrıver
26 Aralık Zeki yüzüak

DEVAMINI 
TAMAMLAYANLAR
Kazım Apa / 12 Ekim GDG 
Altan Arslan toplantısı

KONUK ROTARYENLER
Mesut Koca / 2020-2021 Guv. Yrd.
Kaan Aslan/ Adana Rotaract Başkanı

İLK GELEN ÜYE
Mustafa Paksoy

KONUK KONUŞMACI
Rotary Bilgileri Eğitimi

Kulüp Haberleri

ÖZGÜR
YAĞMUR

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ
14 Aralık Faruk - Selmin Canatar
17 Aralık M. Turan-Berrin Özer
25 Aralık Altuğ-Şebnem Akdeniz
26 Aralık Alimünif-Maviş Yeğanağa
26 Aralık Bülent-İdil Boyar
26 Aralık Mehmet-Gizem Ener
25 Aralık Behiç-Nusrat Pakyürek
28 Aralık Mutlu-Tuba Doğru Meslek Hizmetleri KB Turan Özer,

Toplum Hizmetleri KB Selçuk Sızmaz
Gençlik Hizmetleri KB Hasan Kodal
İnteract Rotaract KB Yalçın Özen

Uluslararası Hizm. Komite Bşk. GDB Kazım Apa
TLG Komite Başkanı GDB Yaşar Yiğit
Uluslararası Fotoğraf Yarış. KB GDB Ahmet İhsan Çay
Bülten Komitesi Başkanı Sefa Sofuoğlu

Uluslararası Rotary Başkanı : Holger Knaack
2430. Bölge Guvernörü : Serhan Antalyalı
2430. Bölge Guvernör Yard. : Mesut Koca

Toplantı Tarihi: 09.12.2020

Katılan Üye: 33
Katılım Oranı (%): 63

Sevgili  Dostlarımız, 

Bu yıl Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlayacağız. Bölge Guvernör Yardımcılarımız 
ile birlikte Adana- Osmaniye Rotary Kulüpleri olarak 28 Ekim Çarşamba akşamı 
Atlıspor kulübünde açık havada, Guvernörümüz Serhan Antalyalı’nın da katılacağı 
CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİĞİ yapacağız. Bu etkinliğe olanaklarınız 
elverirse katılımınızı bekliyoruz.

CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİĞİ
DÜŞÜNDÜKLERİMİZ, SÖYLEDİKLERİMİZ, YAPTIKLARIMIZ:

İlgililerin 
Tümü İçin 
Yararlı mı?

Yararlananların 
Tümü İçin 
Adil mi?

İyi Niyet 
ve Dostluk 
Sağlayacak 

mı?

Gerçek 
mi?

1

2

3

4


