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“Bilgisizsen, iyi niyetli 
bile olsan başkalarına 
zarar verirsin.”

Franz Kafka

Adana

Kulübü

 Bu gece her dönemin olduğu gibi, bizim dönemi-
mizin de en anlamlı gecesi olan kuruluş gecemiz. 
Bu anlamlı gecemize katılarak varlığınızla bizlere 
güç verdiğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Ve tabii ki bu en anlamlı gecemizi  
“LADİES NIGHT” adıyla armağan ettiğimiz değerli 
eşlerimizi de sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Kulübümüz erkek üyelerden oluşuyor olabilir, 
ancak kuruluşundan bu yana kulübümüzün ya-
şamasında, kurumsallaşmasında topluma hizmet 
üretmesinde eşlerimizin de en az bizim kadar belki 

de daha fazla pay sahibi olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Bu itibarla değerli eşlerimizin LADİES 
NIGHT’ ını da ayrıca kutluyorum.

 Değerli dostlarım, Rotary bu yıl 113. Yılını kutla-
maktadır. 23 Şubat 1905’te Chicago’da Paul Percy 

Harris ve üç yarın dostunun bir araya gelerek, 
düzenli toplantılar yapmaya başlamasıyla temelleri 
atılan Rotary, bugün tüm dünya çapında yaklaşık 
35.000 kulüpte bir araya gelen 1,2 milyonu aşkın 
Rotaryenin oluşturduğu muazzam bir sivil toplum 
örgütü haline gelmiştir.

 Rotary’nin bu denli organize bir büyüme sağlaması 
her türlü takdire şayandır. Nereden, nasıl ve hangi 
düşüncelerle bakılırsa bakılsın ortada muhteşem 
bir başarı öyküsü olduğu gerçektir.

 Peki nedir Rotay’nin sırrı? Dünyanın tüm ırk, din ve 
kültürlerinden milyonlarca insanı Rotary’e çeken 
nedir? Ben bu sorunun cevabını Rotary felsefesinin 
temelini oluşturan dörtlü özdenetimde bulaca-
ğımıza inanıyorum. Zira sadece düşündüklerinin, 
söylediklerinin, yaptıklarının gerçeğe 

Dostlarım,



uygun, ilgililerin tümü için adil, iyi niyet ve karşılıklı iyi anlayış 
sağlayan ve ilgililerin tümüne yararlı olmasının kaygısını taşıyan 
insanlar, temeli dostluk ve hizmet olan böyle bir organizasyo-
nu bu denli büyütebilir ve bir asır ayakta tutabilir. Bu anlamda 
dörtlü özdenetim ve gerisinde yatan felsefe hem bizi birbirmi-
ze bağlayan bir tutkal, hem en büyük koruyucumuz hem de 
en büyük zenginliğimizdir. Zira bu felsefeyi içinde yaşatmayan 
Rotary’de barınamaz, bu felsefeyi benimseyen ise Rotary'den 
kopamaz.

Bildiğiniz üzere bu yıl kulübümüzün 50. Kuruluş yılını kutla-
maktayız. Kulübümüz bölgemizin en eski 4, ülkemizin ise en 
eski 7. Rotary Kulübü olarak 50 yıldır aralıksız bir şekilde, her 
yıl daha da güçlenerek yaşamına devam etmektedir. Daha da 
anlamlısı, şehrimize kulübümüz ile adım atan Rotary bugün 
birbirinden etkili altı kulüple Adana’mızda topluma hizmet 
etmektedir.

Bu anlamda Adana’nın ülkemizde Rotary’nin en yoğun yaşan-
dığı şehirlerden biri olmasında ve bu güzel tablonun ortaya 
çıkmasında kulübümüzün öncü bir rol oynadığını mutluluk ve 
gururla ifade etmek istiyorum.

Adana Rotary Kulübü, ülkemizde Rotary’i kurumsallaştırabil-
miş, bir yandan Rotary geleneklerini ve ilkelerini yaşarken diğer 
yandan da kendi geleceğini yaratmayı başarabilmiş bir kulüp 
olarak Rotary dünyasında seçkin ve ayrıcalıklı yerini almıştır. 
Bu konum kulübümüzün  kurulduğu 1968 yılından bu güne 
Rotary felsefesini yerleştiren, yaşatan, bu felsefeyi hizmetle 
taçlandıran kulübümüze üye, başkan, eş ve her ne nam altında 
olursa olsun, katkı koyan, omuz veren siz dostlarımızın ve şu 
an aramızda olmayan kimi ebediyete intikal etmiş, kimi şu veya 
bu sebeple aramızdan ayrılmış tüm dostlarımızın sayesin-
de elde edilmiştir. Bu vesileyle kulübümüzü kuran, yaşatan, 
büyüten ve hizmetlerle yücelten ebediyete intikal etmiş tüm 
dostlarımızı, huzurlarınızda rahmet ve minnetle anmayı bir 
borç bilirim. Kendilerinin bize en güzel mirası, geleceğiyle 
gücüyle yaşayan adana rotary kulübü ve tabiki güzel dostlukla-
rının bizlerde bıraktığı sıcak hatıralardır.

Bu miras aynı zamanda bizlere de ağır bir sorumluluk 
yüklemektedir. Bu doğrultuda bizi biz yapan değerlerden ve 
anlayıştan vazgeçmeksizin, kulübümüzün daha nice yıllar 
güçlenerek var olmasını ve topluma hizmet etmesini sağlamak 
en önemli sorumluluğumuzdur. Bu itibarla özellikle genç ve 
yeni üyelerimizin ve aramıza gelecekte katılacak müstakbel 

üyelerimizin kulübümüzün anlayış ve ilkelerine hakim olmaları bu anlayış 
ve ilkeler çerçevesinde yapacakları katkılarıyla, kulübümüzün gücüne güç 
katmaları en büyük temennimizdir.

Dostlarım, Rotaryen olduğumuz günden bugüne Rotary, ailemizin hayatı-
mızın en önemli unsurlarından biri olmuş burada edindiğimiz dostluklar 
en güzel en anlamlı dostluklarımız haline gelmiştir. Bu dostluktan ortaya 
çıkan sinerji de topluma muazzam hizmetler olarak yansımıştır. Ne mutlu 
bize ki temeli dostluk ve hizmet aşkı ile atılan kulübümüz, güçlü, kişilikli, 
kurumsal yapısı gelenekçi ve aynı zamanda ilk günkü gibi heyecanlı duru-
suyla bugün ülkemiz Rotary’sinin temel dayanaklarından birisidir.

Sevgili Rotary ailem, daha nice kuruluş gecelerini hep birlikte ve hep çoğa-



larak kutlayabilmek dileklerimle, hepinizi Rotaryen sevgi 
ve saygılarımla selamlıyorum.

Son olarak bu güzel geceyi bin bir emekle hazırlayan de-
ğerli eşlerimiz, Aslı, Nil, Nusrat, Suna, Yeliz, Buket, Tuba, 
Gizem, Sinem, Nadide ve Derya’ya teşekkür ediyorum.

Lütfi SOYUPAK
2017-2018 Dönem Başkanı









DEĞERLİ DOSTLARIM,
Bugün bu anlamlı gecemizi daha da anlamlandıran bir 
başka güzelliği de hep birlikte yaşayacağız. Sevgili Selçuk 
Sızmaz, Yalçın Özen ve Hasan Kodal dostlarımız bugün 
aramıza, Rotary ailemize katılmaktadır.

Konuşmamda bahsettiğim gibi bugün 50. yılımızı kutlaya-
biliyorsak bu kulübümüzü kuran yaşatan ve geleneklerini 
yerleştiren mevcut ve merhum tüm dostlarımız sayesin-
dedir. Büyük emeklerle kurulan ve bugüne kadar yaşatılan 
bu kulübün geleceğe emin adımlarla yürümesi ise, takdir 
edersiniz ki, ancak aramıza yeni dostlarımızın katılması 
ile olacaktır. Ancak bu şekilde, tıpkı bir bayrak yarışı gibi, 
bu yolculuk sürebilecek bu güzellikler yaşanmaya devam 
edecektir.

Dilerim ki, yeni dostlarımız için bugün burada başlaya-
cak olan yolculuk en az bugüne kadar bizler için olduğu 
kadar heyecanlı, mutlu ve tatmin edici olur. Kendilerine 
bu dileklerle hoş geldiniz demek istiyorum. Adana Rotary 
Kulubü diğer bir takım sivil toplum örgütlerinin aksine 
ailelerimizle eşlerimiz ve çocuklarımızla bir arada olduğu-
muz adeta bir geniş ailedir. Bu anlamda olmak üzere en az 
kulübümüze yeni üye olacak dostlarımız kadar heyecanlı 
ve umutlu olduklarını ümit ettiğim sevgili Efsun Sızmaz’ a 
ve sevgili Ece Özen’e de ayrıca aramıza hoş geldiniz demek 
istiyorum.



Dörtlü Özdenetim
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?

Uluslararası Rotary Baskanı: Ian RISELEY
2430. Bölge Guvernörü: Serdar ÜNLÜ
2430. Bölge 1. Grup Guvernör Yard.: M. Lütfi CANDIR

2017-2018 Dönem Başkanı: Lütfi SOYUPAK
Geçmis Dönem Başkanı: Özgür YAĞMUR
As Baskan: Yaşar YİĞİT
Genel Sekreter: Onur HOMURLU
Sayman: Mümtaz BURDUROĞLU
Üye: Behiç PAKYÜREK
Üye: Kazım APA

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

Toplantı No: 2433
Toplantı Tarihi: 17.02.2018
Üye Sayısı: 69
Katılan Üye: 43
Katılım Oranı: % 100

Dev. Muaf. Üye: 25
Paul Harris Dostu: 100
Paul Harris Dostu Adayı: 0
Benefactor: 17

Onur H0MURLU
Genel Sekreter

Kulüp Haberleri

Üye: Rıfkı BAŞLAMIŞLI
Üye: Mutlu DOĞRU
Üye: Nevzat ARMAN

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

www.alganlarinsaat.com.tr

1969 yılından bugüne hep sizinle

GENER
0530 604 96 96 www.gener.com.tr

MAZERET BİLDİRENLER : TARKAN KULAK - MİTHAT ATEŞOK 
MEHMET ENER - M. KEMAL ATTİLA - TURGUT PARLAK

DOĞUM GÜNÜ KUTLAYANLAR
26 Şubat Ayseli BAYSAN
28 Şubat Rıfkı BAŞLAMIŞLI
06 Mart Tuba DOĞRU

EVLİLİK YILDÖNÜMÜ
28 Şubat Ahmet & Nevcihan ÇAY
DEVAMINI TAMAMLAYANLAR: TOLGA TUTAŞ- ALİ SAYIN-
TARKAN KULAK - SARPER DAVUT-ARBEN YABALI-M. KEMAL 
ATTİLA  GÜRCAN GÜL

İLK GELEN ÜYE:
Turan Özer

KONUK ROTARYENLER
Rtn. SERDAR ÜNLÜ (2430. Bölge Guvernörü)
Rtn. M. Lütfi CANDIR-TÜLAY 2430. Bölge Guv. Yard. (1. Grup)
SERHAN ANTALYALI-ZÜMRÜT • SEFA -FÜSUN ÖZLER
GİZEM YÖNAL (HASAN KODAL KONUĞU) ANKARA RTC. KULÜBÜ

KULÜP KONUKLARI:
İLKNUR GÜNTÜRKÜN KALIPÇI • AYBİGE KALIPÇI

KONUKLARIMIZ: VOLKAN - BANU ZAİMOĞLU (JOZEF AMADO) 
• YILDIZ TERMİN  (CEVDET NACİ GÜLALP) • NİLAY ATAN (BEHÇET 
HOMURLU) • TÜLAY ERDEMIŞIK(CENK ERDEMIŞIK)

EŞLERİMİZ :  GÖKSEL AKÇAY • GILLIAN AKDAĞ • ZEREN AMADO • 
SUNA APA • YELİZ ARMAN • NİLGÜN ATEŞOK • BAHAR BARSLAN • SİNEM 
BAŞLAMIŞLI • FİLİZ BAYSAN • İDİL BOYAR • BUKET BURDUROĞLU • 
NEVCİHAN ÇAY • KELEBEK ÇAVUŞOĞLU• HATİCE ÇUBUKÇU • ASLI DAVUT • 
KADRİYE DEMİRAĞ •TUBA DOĞRU • BİHTER EŞELİOĞLU • AYKUT GÜLALP • 
YASEMİN HOMURLU • NİL HOMURLU • BİHTER HOMURLU • ŞULE KALFA • 
ASLI KULAKOĞLU • AYSUN ÖNCÜL • NİSA ÖNDER • GONCA ÖNEN • NADİDE 
ÖNGEN • HATİCE ECE • BERRİN ÖZER • FATMANUR PAKSOY • RENGİN PAKSOY 
• NUSRAT PAKYÜREK • MELDA SAYIN • AYLİN SOFUOĞLU • EFSUN SIZMAZ • 
ASLI SOYUPAK • NEBAHAT TOPALOĞLU • SAFİYE TUTAŞ • MELTEM YAĞMUR • 
MAVİŞ YEĞENAĞA • MÜGE YILMAZ • DERYA YİĞİT • ŞERİFE YÜZÜAK  • AYSELİ 
BAYSAN • HÜLYA SAVATLI


