
Geçtiğimiz hafta toplantımızın yapıldığı 
gün diğer salonda başlattığımız Benim 
Babam projemiz 42 psikolog, rehber, 
PDR uzmanı ve ilgili babaların katılımıy-
la başarılı ve keyifli bir şekilde sona erdi. 
Bu projemizde bizlere karşılıksız olarak 
destek veren sevgili üyemiz Dr.  Sabri 
Yurdakul ve Dr. Obengül Ejder’e 
özel teşekkürlerimi sunmak isterim. 
Rotary’nin “kendinden önce hizmet” 
ilkesiyle toplumda gittikçe azalan 
baba-çocuk ilişkisini arttırmaya yönelik 
verdikleri benim de başdan sona takip 
ettiğim eğitici eğitimi semineri büyük 
bir keyifle tamamlandı. Çevre illerden 
seminere katılan ve çok faydalan-
dıklarını, döndüklerinde çevrelerine 
uygulayacaklarını ifade eden genç ve 
enerjik rehberlik uzmanları beni çok 
mutlu etti ve ülkenin geleceği açısından 
umutlandırdı. Hazırladığımız kitaplar 
da eğitimde kullanmaları için gelen 
katılımcılara 10’ar adet hediye edildi. Bu 
kitaplarımızdan faydalanmak isteyen 
dostlarımın kulüp sekreterimizden 
istemelerini rica ederim. 

Sevgili dostlarım, her hafta yeni toplan-
maya başlayan ocakbaşı gruplarımız-
dan proje önerileri almaktan çok mutlu 
oluyorum. Dönem başında ilan 
ettiğimiz her grubun proje üreterek 
en az 2.000 TL fon yaratma isteği-
mize çok büyük ilgi oldu. İlginize ve 

çalışma azminize teşekkür ediyorum. 
Bu sayede hem eğleneceğimiz hem de 
çocuklarımızın geleceği için burs fonu 
yaratacağımız etkinlikler yapmak bu 
seneki temel amacımızdı. Bu amacımı-
za ulaşmada duyduğunuz heyecan ve 
ürettiğiniz projeler için tüm gruplarımı-
za ve başkanlarına teşekkür ederim. İşte 
Rotary budur, hep beraber düşünüp, 
hayata geçirmek ve güçlerimizi birleşti-
rerek sinerji yaratıp çevremizdeki başka-
larının hayatına dokunmak. Teşekkürler 
“kendinden önce hizmet”’i ilke edinen 
gerçek rotaryenler...

Sevgili dostlarım, bu haftadan itibaren, 
valilik ve il milli eğitim müdürlüğü 
ile işbirliği içinde dönem yönetim 
kurulumuzun yeni bir projesini hayata 
geçiriyoruz. Her hafta farklı ilçeden milli 
eğitim müdürlüğünün belirlediği başa-
rılı, maddi imkanları kısıtlı köy ilkokulu 
öğrencilerinden bir otobüs öğrencimizi 
öğretmenleri nezaretinde köylerinden 
alarak Real’deki sinemaya götürerek 
belki de hayatlarında ilk kez sinemada 
çocuk filmi izletip, ardından çocukların 
çok sevdiği McDonalds’da öğle yemeği 

yedirip, rehber eşliğinde Adana Müze-
si’ne ve Atatürk Evi’ne götürüp köyle-
rine geri bırakacağız. Görüşmelerimiz 
sonucu ulaşımı Büyükşehir Belediyemiz 
sağlayacak, müze girişleri ve rehberliği 
valiliğimiz ücretsiz ayarlayacak, bizler 
ise indirimli fiyatla anlaştığımız sinema 
ve öğle yemek bedellerini ödeyerek 
çocuklara farklı ve unutamayacakları 
bir gün yaşatacağız. Bu projemize 
henüz isim koymadık ama her türlü 
önerinize açığız. Projemizin duyurul-
masıyla haftalık sinema bileti ve yemek 
programına sponsor olan ve ilk günden 
8 haftanın sponsorluğunu tamamlayan, 
gönül dostlarına teşekkür ederim. 

Değerli dostlar, sizlerle geçen haftaki 
toplantımızda paylaştığım gibi bu 
yılki Meslek Hizmetleri Ödülümüzü 
Erhan Kamışlı’ya vermeyi yönetim 
kurulumuz tarafından kararlaştırdık. 
Adana’da yetişmiş, Adana’ya yatırım 
ve hizmetleriyle bağını koparmamış ve 
meslek hayatındaki örnek kişiliği ve yar-
dımseverliğiyle topluma örnek olmuş 
Erhan Kamışlı’ya ödülünü 28 Kasım 
Perşembe akşamı eşli yapacağımız 

törenle takdim edeceğiz. Bu tarihi 
ajandalarınıza not etmenizi ve kulübü-
müz için önemli olan bu gecede bizleri 
yalnız bırakmamanızı  rica ediyorum. 

Sevgili dostlar, her hafta bültenimize 
yazdığım başkanın yazısını kaç kişi 
okuyor merak ettiğim için sizlerden bu 
hafta özel bir  ricam var. Bu yazıyı 
okuyan dostlarımın bana özelden 
whattsup mesajı atarak bilgilendir-
mesini rica ederim. Böylece merakımı 
gidermiş olacağınız ve başkanın özel 
okuma anketine katılacağınız için sizle-
re şimdiden teşekkür ederim. 

Gelecek hafta konuşmacı olarak Sev-
gili Gürcan Gül başkanımın davetiyle 
Tarımda 4.0 ve Akıllı Tarım konularını 
anlatacak olan İsmail Mert’i dinleye-
ceğiz. 

Haftaya görüşmek ümidiyle hoşça-
kalın.

2 0 1 9 - 2 0 2 0  D Ö N E M İ   S AY I :  1 8  •  1 4  K A S I M  2 0 1 9
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Benim Babam projemiz 42 katılımcıyla Hilton Otel’de başarıyla gerçekleşti..

Geçen haftki konuşmacımız Ebru 
Burkut Özler bizlere Yoga’yı anlattı...

"Benim Babam" projemizin gerçek kahramanları, Dr. Sabri 
Yurdakul ve Dr. Obengül Ejder’e teşekkürler....

Değerli dostlar, Ali Akdağ 
dostumuz ufak bir rahatsızlık 
geçirmiş olup sağlık durumu 
iyidir. Kendisi şu anda İstanbul 
Maslak Acıbadem hastanesin-
de gözlem altında olup yarın 
taburcu olması planlanmaktadır. 
Ali dostumuza acil şifalar diler, 
kendisine ve ailesine geçmiş 
olsun dileklerimizi sunarız.

Geçmiş Olsun



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: Adana HiltonSA  Toplantı Günü: Perşembe Toplantı Saati: 12:30
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: 2514
Toplantı Tarihi:
7.11.2019

Üye Sayısı: 69
Dev. Muaf Üye: 28
Poul Harris Dostu: %100
Benefactor: 17
Katılan Üye: 26
Katılım Oranı (%): 63

Uluslararası Rotary Bşk: Mark D. MALONEY
2430. Bölge Guv.: Hakan KARAALİOĞLU
2430. Bölge Guv. Yard.: Mustafa ŞENDAĞ

2019-2020 Dönem Bşk: Mutlu DOĞRU
Geçmiş Dönem Bşk: Yaşar YİĞİT
As Başkan: M.Kemal ATTİLA
Genel Sekreter: Rıfkı BAŞLAMIŞLI
Sayman: M. Kazım APA
Üye: Uğur PAKSOY
Üye: Faruk CANATAR
Üye: Onur HOMURLU
Üye: Abdullah ÖNGEN
Üye: Mehmet YÜCEL ENER

Kulüp Haberleri

DOĞUM GÜNÜ
14 Kasım Fehmi Çubukcu
18 Kasım Sumru Şen
18 Kasım Osman İrtel
20 Kasım İlkay İrtel
21 Kasım  Gülen Attila

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ
16 Kasım Ziya&Hayriye Algan
19 Kasım Hakan&Bihter Eşelioğlu

MAZERET İLETENLER
Yaşar Yiğit, Kazım Apa, Lütfi Soyupak

KONUK KONUŞMACI
Ebru Özler BurkutİLK GELEN ÜYE:

Cevdet Naci Gülalp

RIFKI
BAŞLAMIŞLI

www.enzahome.com.tr 0322 256 56 80

Yaşar Yiğit Ocakbaşı 
grubu tiyatro 
etkinliğine çok az yer 
kalmıştır. 
Biletler 100 TL. 

Fotoğraf yarışması başvurularımız başlamıştır.


