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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

Bu haftaki bülten yazımda son iki hafta içinde 
yapılan çalışmalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek 
istiyorum. 

Çukurova ve Tepebağ Rotary Kulüpleri ile birlikte 
yaptığımız 13. T.L.G. programını bu yıl onli-
ne olarak yaklaşık 180 öğrencimizin katılımı ile 
tamamladık. 21 öğrencimize tablet hediye ettik. 
Ayrıca Doğan Cüceloğlu, Muazzez İlmiye Çığ ve 
sizlerden gelen kitapları kendilerine ulaştırdık. Bu 
konuda özverili çalışmaları için TLG Komite Başkanı-
mız GDB Yaşar Yiğit dostumuza içtenlikle teşekkür 
ediyorum.

Mart ayı içinde 10 zihinsel engelli çocuğumuzun 
diş kontrol ve tedavilerini Medline Hastanesi 
destekleri tamamladık. 

Rotary Global bağış projesi kapsamında ZİÇEV 
Tarsus, Elazığ, Samsun ve Niksar şubelerine yapılacak 
DUYU BÜTÜNLEME ODALARI için 525 USD bağışta 
bulunduk. 

2 Nisan OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE Adana 
Rotary Kulübü Yedipınar Engelliler Merkezinde duygu 
dolu bir etkinlik yaptık. OTİZMLİ çocuklarımız ve 
aileleri ile birlikte çoşku dolu saatler geçirdik. Bu 
etkinliğe her zaman olduğu gibi olağanüstü destek 
veren Sevgili Esin Parlak’a içtenlikle teşekkürlerimi 
sunuyorum.

GLDB Alpay Sezgin ve yönetiminin BES ve Asa-
mable’si 7- 11 Nisan tarihlerinde online olarak 
yapıldı. Alpay Başkanımızın ve yönetimine başarılar 
ve kolaylıklar diliyoruz. 

8 Nisan Perşembe  olağan toplantı günümüzde 
Sheraton Oteli açık havada dönemimizin ilk canlı 
toplantısını pandemi koşulları nedeniyle açık ha-
vada ve sadece Yönetim Kurulu Üyeleri ve eşleri ile 
gerçekleştirdik. 

3 yeni üyemizin aramıza katıldığı bu toplantıya Ser-
han Antalyalı Guvernörümüz ve eşi Zümrüt Hanım 
ve Guvernör Yardımcısı Mesut Koca da katıldılar .

Aramıza tekrar dönen Tayyar Zaimoğlu ve yeni 
katılan Sevgili Serdar Aksoy ve Bekir Cavcav dostla-
rımıza hoş geldiniz diyorum. 

Bu durumda 69 üye ile yeniden 2430 Bölgenin 
en fazla üyesi olan kulüp unvanını tekrar geri almış 
bulunuyoruz. 

9 Nisan Cuma günü Adana Rotary Kulübü, Biz de 
Varız Derneği ve Medline Hastanesi işbirliği ile 
Adana Ampute Spor Kulübü ile anlamlı bir etkinlik 
gerçekleştirdik. Bu etkinlik ile sağlıkta sporun önemi-
ni vurgulayarak kamuoyu ile paylaştık. 

9 Nisan Cuma akşamı , dönemimizin 5. Ocakbaşın-
da Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve eşleri ile evimizde 
açık havada birlikte olduk. Hem sonuna yaklaşmak-
ta olduğumuz dönemimiz ile ilgili olarak görüş 
alışverişinde bulunduk hem de GLDB  Alpay Sezgin 
Başkanımıza Asamble'de başarılar diledik. Pandemi 
koşullarının azalması durumunda, büyük ihtimalle 
bayramdan sonra bugüne kadar birlikte olamadığı-
mız dostlarımızı da dönem sonuna kadar evimizde 
ağırlamaya çalışacağız. 

Hepinize sağlıklı günler dileği ile sevgi saygılarımı 
sunuyorum. 



CENGİZ
BARSLAN
Yazıyor

2006-2007 Dönem Başkanı

Değerli dostlar,

Rotary yılları hepinizin olduğu gibi,benim yaşa-
mımında çok ayrı bir yere sahiptir. Adana Rotary 
Kulübüne üye olduktan sonra, benim ve ailemin 
yaşamı başka bir boyut kazandı.

Mesleğim nedeniyle pek çok dostumu daha 
öncede tanıyordum.

Rotaryen olunca hepsini çok daha yakından 
tanıma fırsatı buldum,bunun da yaşamıma çok  
artı  değeri oldu.

Sizlere başkanlık dönemimde yapılan bazı 
önemli projelerden bahsetmek istiyorum.

Okuma yazma seferberliğine katkı amacıyla, 
kırsal kesim ve köylerde KOYE (kolay okuma 
yazma eğitimi) kursları açtık.

Bir diğer projemiz, üniversite öğrencisi başarılı 
gençlere burs olanağı sağlayabilmekti. Kulübü-
müz bünyesinde ilk kez kurulan burs komi-
temiz, 25 öğrenciye bu olanağı sağlamıştı. Bu 
projenin gururunu halen kulüp olarak yaşamaya 
devam ediyoruz.

Ayrıca ABD San Antonia Kulübü ile yapılan 
eşleşmiş bağış projeleri sonucu sağlanan, 
25000 dolar ARTEM'e destek olarak harcan-
mıştır.

Size dönem gezilerimizdende kısaca bahsetmek 
istiyorum.

Çanakkale şehitliği ve Kaz dağlarına geniş ka-
tılımlı gezi yapmıştık. COMO İtalya gezisinden 

de çok güzel anılarla dönmüştük.

Son günlerde ise, 2 üzücü kaybımız oldu. 
Değerli ağabeyimiz Cevdet Naci Gülalp ve 
değerli dostum Coşar Çopuroğlu'nu  ebediyete  
uğurladık. Her ikisi de unutulmaz izler bıraktılar 
kulubümüze.

Bizlerin proje heyecanının, bir bayrak yarışı gibi, 
bütün başkanlarca paylaşıldığını, mutlulukla 
görüyorum. Dönem başkanımız sevgili Kemal 
Attila ve eşi Gülen, her türlü olumsuz pandemi 
koşuluna rağmen, eksiksiz ve büyük bir başarıyla  
görevlerini sürdürüyorlar.

Rotary ışığının toplumumuzdaki bir çok ihtiyaç 
sahibine, hep umut olması dileğiyle.

Sevgilerimle.
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AHMET
İHSAN ÇAY
Yazıyor

2003-2004 Dönem Başkanı

Öncelikle siz çok sevgili dostlarımla yazım orta-
mında da olsa bir arada olmanın ve yaşanmışlık-
ları paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim. 

Özellikle  Kemal Attila Başkanımı Adana Rotary 
Kulübünün kulüp hafızasını genç Rotaryen dost-
larıma taşıma fırsatı veren ve deneyimli Rotar-
yenlerin de anılarını tazeleyen bu duygu yüklü 
projesinden dolayı kutlarım. 

Değerli dostlarım bu yazıyı kulübümüzün genç-
lerine hitaben kaleme alıyorum. 

Sevgili gençler;
Bildiğiniz üzere bizler seçkin değil, Rotary kriter-
lerine göre seçilmiş kişileriz. Yani her birimiz böl-
gemizde başarılı ve mesleğinde lider durumun-
da olduğu için seçildik. Ama bir ayrıcalığımız 
daha var ki o da Adana Rotary Kulübü tarafından 
seçilmiş olmak. Şimdi  Rotary Ailesi içinde Adana 
Rotary Kulübü üyesi olma ayrıcalığını yaşıyoruz. 
Tüm bunlar  bizlerin sosyal sorumluluk projeleri 
üretirken gün ışığına çıkan yaratıcılık ve farkında-
lık yaratan özeliklerinde belirginleşiyor. 

Dostlarım üyesi  olmaktan onur duyduğumuz ku-
lübümüz şehrimizde anaokulu, sağlık ocakları, 
halı kurslar, budama kursları,  ev kadınlarına 
yönelik eğitim mekanları ve kursları, engelli 
parkları ve okulu gibi sosyal sorumluluk proje-
lerinin yanında   yaya geçidi köprüleri daha da 
önemlisi ve de en zor olanı gönülden gönüle 

köprüler inşa etmiştir. 

Anılara geçmeden önce buradan uluslararası 
Rotary’e bir de çağrım olacak. Dünya genelin-
de özellikle de gelişmekte olan ülkelerde “Pan-
demiyle Yaşamak” eğitimleri projelendirilmeli. 
Bu eğitime insanlık doğaya uygun yaşama kültü-
rünü edinene kadar daha çok uzun zaman ihtiyaç 
olacak gibi gözüküyor.
 
1991 yılında kendisini rahmetle andığım Zeki 
Savatlı başkan döneminde rozet taktım. Daha 
başlarken Zeki Başkanın “Engelliler için işlik” 
projesinin hayata geçirilmesine tanık oldum. Bu 
belki de Adana’da engellilere yönelik ilk proje idi. 

Sevgili dostlarım,



Yaygın mutluluk tebessümleri ile kendini ifade 
eden güzel günlerdi onlar…
   
2003 – 2004 döneminde Başkanlık yaptım. Bu 
süre içinde hepsi de birer Adana Rotary Kulübü  
projesi olan 42 projenin hayata geçirilmesi ça-
lışmalarını,  dönem  Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Komite Başkanlarımla birlikte yönettik. Dostluğun 
dayanışmanın işbirliğinin hakim olduğu örnek ça-
lışmalardı onlar. Özverili çalışmalarıyla emeklerini 
bizlerden esirgemeyen eşlerimizi ve yönetim ku-
rulumuzu  her zaman sevgi saygı ve şükranla ana-
rım. Şimdi çalışmalarımızdan 
bazılarını sizlerle fotoğrafları 
eşliğinde paylaşmaya çalışaca-
ğım.

Kara Kuvvetleri 2212. kuru-
luş yıldönümü onuruna si-
pariş ettiğimiz  Emil Tabakov 
tarafından bestelenmiş Piya-
no Konçertosunun Dünya  
prömiyeri Şef Emil Tabakov 
yönetiminde  Çukurova Sen-
foni Orkestrası eşliğinde, Çu-
kurova Üniversitesi açık hava amfisinde dünyaca 
ünlü Piyanist Gülsin Onay tarafından icra edildi. 
Burada,  büyük orkestra için küçük geldiğinden  
amfi sahnesini büyütüp revize ederek bizlerin hiz-
metine sunan  Çukurova Üniversitesi Rektörü 
Yalçın Kekeç dostumu da şükranla anarım.

Halet Çambel Karatepe Aslantaş ören yerini aya-
ğa kaldırıp dünyaya tanıtmak için ömrünü verdi. 
Halet hanım aynı zamanda sosyal ve kültürel çalış-
malarıyla Karatepe halkının yaşam biçimlerinin de 

değişmesine neden oldu. Bizlerde bu ören yeri ve  
Halet Çambel için bir belgesel ve izlenmesi için 
de müze girişinde ayrı bir bölüm olan video salo-
nu düzenledik. Şimdi Karatepe Aslantaş ören 
yerini Ziyaret edenler önce jeneriğinde Ada-
na Rotary Kulübü sanat etkinliği ifade edilen 
videoyu izleyip daha sonra müzeyi geziyorlar.  
Bu projenin hayata geçirilmesinde maddi mane-
vi büyük emeği geçen Rotaryen Zülfikar İnönü 
dostumu anmadan geçemeyeceğim.

Bu yıl tüm olumsuz şartlara rağmen Kemal Attila 
Başkanımın dirayeti ile 18. Uluslara-
rası Fotoğraf Yarışması dönemin 
en öne çıkan projelerindendir. 17 yıl 
süreyle özverili çalışmaları ile bu pro-
jenin olmazsa olmazı diyebileceğim  
uluslararası üne sahip E.F.İ.A.P. Haluk 
Uygur dostumu şükranla anarım. Ba-
kın değerli genç Rotaryen dostlarım 
şimdiye kadar 18 başkanın ve 18 ko-
mitenin  emeğinin geçtiği bu yarış-
manın ne gibi etkileri oldu. 

Yarışmayı değerlendirmek üzere  Ada-
na’ya gelen yurt içi ve yurt dışı (bunların arasında 
uluslararası Fotoğraf Federasyonu Başkanı 
Ricardo Bussi de vardır.) jüri üyeleri Adana ve 
çevresini gezerek yaptıkları fotoğraflarla Ada-
na’yı Dünyaya tanıtmışlardır. Bir Rotary  Kulübü 
Projesi olduğu için çok sayıda farklı ülkelerden 
katılan fotoğraf sanatçıları aracılığıyla bir Rotary 
tanıtım projesi olarak da görev yapmıştır. Jüri üye-
leri Adanalı  Fotoğraf sanatçısı adaylarına yönelik  
yaptıkları atölye çalışmalarıyla da Adana’da Fo-
toğraf sanatının gelişmesine katkı sağlamıştır. Ali 



Akdağ dostumun  anısı sanırım konunun önemini 
yeterince anlatır. İngiltere’de bir iş toplantısında 
kendisine nereden geldiği sorulduğunda Ali Ak-
dağ “Adana’dan” diye yanıtladığında, “ha şu 
fotoğraf yarışması düzenleyen kentten mi?” 
diye bana göre de çok keyifli bir teyitleşme ile  
karşılaşır.

Uluslararası Engelli Gençlik Festivali Adana 
Rotary Kulübü'nün başlattığı  ve üç yıl süreyle 
devam ettirdiği  çok önemli farkındalıklar yaratan 
projelerdendir. (Bu projeyi daha sonra iki yıl So-
roptimistler yü-
rüttüler ve daha 
sonrada Adana 
Kent Konseyi En-
gelli Meclisi pro-
jesi olarak uzun 
yıllar sürdü).  O 
zamanlar engelli 
aileleri çoğun-
lukla çocukları-
nı saklar evden 
çıkarmazlardı. 
Olanak tanındı-
ğında çocukla-
rının neler yapabileceklerini anne ve babalarına 
göstermek istedik. Sloganımız “birlikte yaşama-
nın engeli yoktur” idi. Sevgili başkan Alimünif  
Yeğenağa Başkanın “Yedi Pınar Engelli Parkı 
projesi” ben dahil bir çok başkana engellilere yö-
nelik proje yapmanın esin kaynağı olmuştur.  Aynı 
dönem Altuğ Akdeniz dostumuzun üstün gay-
retleri ve vaz geçmez direnci sonucunda “eşleş-
miş bağış” projesi ile görme engellilere yönelik 
Braille Alfabesi ile baskı yapan bir makine alarak 
okulun büyük bir eksiğini de gidermiş olduk. 
Adana Kapalı Spor Salonundayız ve 20 – 25 
yaşlarında işitme engelli  iki genç  sahnede 
oldukça etkileyici bir Arjantin Tango sergili-
yorlar. O zamanlar pandemi de olmadığı için sa-
lon lebalep dolu ve Kentin A - Protokolü de yerini 
almış pür dikkat izliyorlar. Baktım tüm izleyiciler 
mutlu mesut,  hiç engeli olmayan ve tüm bu gü-
zellikleri engellerine rağmen bizlere yaşatan de-
ğil de iki sahne sanatçısı izler gibi izliyorlar. Ani 
bir kararla müziği kapattım. Salonda derin bir 
sessizlik ve fakat iki işitme engelli hiçbir şey olma-
mış gibi danslarına devam ediyorlardı. Onlar duy-
muyor ama yüreklerinin sesini dinleyerek cesurca 

ve gururla danslarını sürdürüyorlardı. Tabii ki de-
rin sessizliğin ardından A - Protokolü dahil herkes 
ayakta ve çılgın bir alkış tufanı. Olayı herkes anla-
mıştı…

Engelli Gençlik Festivali için Adana Hipodromu-
nu, tuvaletlerini engellilerin kullanımına  uygun  
hale getirilmesini sağladıktan sonra projenin hiz-
metine sunan Behçet Homurlu ve her seferinde 
1000 adet sıkma hediye ederek projeye lezzet 
katan Bülent Paksoy  dostlarımı da anmamak 
olmaz.
Antakya Vakıflı Köydeyiz. Köy  nüfusu 150, biz 
gitmişiz 2150.
“ Farklı inançlardan, farklı coğrafyalardan ve 
farklı kültürlerden olabilirsiniz.”
 Ama dinlediğiniz aynı  müzikten aynı yüce insani 
duygular edinirsiniz. 
  Bizlerde müziğin bu birleştirici şemsiyesi altın-
da, 
“Tüm insanlığı barışa davet ediyoruz , tıpkı 
burada olduğu gibi”.
Evet Antakya Vakıflı Köyde fikir babalığını kulü-



bümüzün yaptığı bölgemizde çalışan Beş Rotary  
kulübünün çağırısıydı bu tüm dünyaya… Çukuro-
va Rotary Kulüp başkanım Bülent Tüzün, Seyhan 
Rotary Kulüp başkanım Necmi Özcanlı, Tepebağ 
Rotary Kulüp başkanım Nazan Altınörs, kendisini 
rahmetle andığım Antakya Rotary Kulüp Başkanım 
Teyfik Pehlivan ve Bölge Guvernör temsilcim 
Bülent Akyürekli dostumun destekleri ile hayata 
geçirdiğimiz, ulusal gazete ve televizyonlarda da 
yankı uyandıran bu güzel projeyi gururla anarım.

O tarihlerde Haçaturyanın 100. Yıl dönümü idi.   
İngilizce ve Türkçe Barışa çağrı seslenişinin ardın-
dan Çukurova Senfoni Orkestrası eşliğinde ve Şef 
Emin Güven Yaşlıçam yönetiminde Hakan Şen-
soy Haçaturyan Keman Konçertosunu, Hasmek 
Avdelyan da Ulvi Cemal Erkin Keman konçerto-
sunu seslendirdiler. Bu konser için  izin almaya An-
kara’ya birlikte gittiğimiz Uğur Paksoy ve Kendi-
sini Rahmetle andığım Süphan Tekin dostlarımın 
gayretleri olmasa biz bu çağırıyı yapamazdık. De-
ğerli Gençler gördüğünüz gibi Rotaryenler güçle-
rini;  kendinden önce hizmet ideali, dayanışma ve 
güç birliğinden almaktadırlar.

Bunca  anıdan sonra gururumuz, birçok projenin 
çimentosu 10 yıl süre ile neşe ve keyifle hiz-
met vermiş Adana Rotary Kulübü Korosun-
dan bahsetmemek olmaz. 

Şef Uğur Paksoy; koristler, Rengin Paksoy, Gü-
len & Mehmet Süer, Filiz&Cem Baysan, Maviş 
& Alimünif Yiğenağ, Göksel & Mustafa Ak-
çay, Nebahat &  Okan Topaloğlu, Fatmanur 

& Mustafa Paksoy, Nadiye Uras,  Nur Tekin & 
Suphan Tekin,  Şenel & Gürcan Gül, Nevcihan 
& Ahmet İhsan Çay.  Nadiye Uras ve Suphan 
Tekin dostlarımızı rahmetle anıyorum. Birçok 
projemize destek ya da gelir getirmek için koro-
muz sahnedeydi. Bizleri engin sabrıyla konserlere 
hazırlayan Toktay Sökmen hocayı, Yalçın Dirim 
Hocayı ve Divan Musiki cemiyetinin üyelerini şük-
ranla anıyorum. Koronun  bir  anısıyla sözlerime 
son vermek istiyorum. Ali Münif Başkanın Yedi Pı-
nar Engelli Parkı Projesine destek sağlamak ama-
cıyla bu projeyi destekleyen O dönemin Seyhan 
Belediye Başkanı olan  Rahmetli Ahmet Cev-
det Yağ ve sevgili eşi Handan Yağ’ın da katıldığı  
Edinburgh ve Londra’da olmak üzere  iki kon-
ser verdik. Repertuar Vals tarzında “Bir demet 
yasemen” havasında şarkılardan oluşuyordu. 
Konser sonrasında da Türkiye’den götürdüğümüz 
malzemeler ile kermes düzenliyorduk. Londra’da-
ki konser Salonu herkese açılmayan Dünya 
Şarapçılar Birliği müze binasındaydı. Misafir-
ler Aristokrat ritüeliyle  Asa Yere vurularak anons 
edilerek salona alınıyordu. Anlayacağınız mavi 
kanlılara konser veriyorduk. Mavi Saçlı ve Basto-
nu ile zor ayakta durabilen leydiler çoğunluktay-
dı ve  vals tarzındaki müzik eşliğinde oturdukları 
yerden mutlu mesut sallanarak eşlik ediyorlardı. 
Son parçadan sonra bizimkiler ani bir kararla biz 
Adanalıyız ve “Aman Adanalı Canım Adanalı” 
şarkısını söylenmeden bu konser bitmez dediler 
ve ardından icraata geçtik. Kızlar kermes için ge-
tirdikleri şalları bellerine dolayıp en kıvrak halle-
ri ile oynamaya başladılar. Güzel ve görülmeye 
değer olan da yaşlı leydiler in ayağa kalkıp ritme 
ayak uydurmaya çabalarıydı. Evet görüldüğü gibi 
sevgili koromuz; Sesimin yarısı Şenel Ablayla 
Yaptığımız düetteki  ifadesiyle “Benzemez Kim-
se size, Tavrınıza Hayran Olayım” diyerek söz-
lerime son veriyorum.

Sevgilerimle 



13. TLG Eğitim Programı Tamamlandı
Sevgili Dostlarımız 

Sedef Kabaş ve Sabri Yurdakul dostumuzun konuşmacı 
konuk oldukları ve yaklaşık  3,5 saat süren bir oturum 
ile 13. TLG Eğitim Programını tamamladık. 

Bu yıl programa 180 civarında öğretmen adayı katıldı. 

Bu yılki programın başarılı olarak gerçekleşmesinde 
büyük emekleri için GDB Yaşar Yiğit 'e teşekkür 
ediyorum. Ayrıca poster ve teşekkür belgelerini 
hazırlayan Sevgili Sefa Sofuoğlu dostumuza da 
emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Oturumlara katılan üyelerimize ayrıca teşekkür 
ediyorum. 

Daha önce sizlerin katkıları ile oluşan yaklaşık 
300 kitabımızı TLG programına katılan öğrenci 
arkadaşlarımıza teslim Edeceğiz.

Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum.



Sevgili Dostlarımız 
Geçen hafta  Rotary 2430 Bölge Engelsiz Dişler 
Komitesi faaliyeti olarak Adana Rotary Kulübü 
ve Medline Hastanesi işbirliğiyle 10 zihinsel 
engelli Çocuğumuzun diş kontrol ve tedavilerini 
gerçekleştirdik.  Bu konuda özverili emekleri ve sevgi 
dolu yüreği için Dt. Ebru Akçalı'ya teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Engelsiz Dişler



Sevgili Dostlarımız 

Rotary 2430 Bölge Global bağış 
projesi kapsamında Tarsus, Elazığ, 
Samsun ve Niksar ZİÇEV şubelerine 
yapacağımız
DUYU BÜTÜNLEME ODASI  (GG 
2117618) Rotary Vakfı tarafından 
uygun görülmüş ve gerekli onayı 
almıştır.

Bu bağlamda bütçemizde yer alan 
525 USD hepimiz adına Rotary 
Vakfına gönderilmiştir.

Global Bağış

Sevgili Dostlarımız 
Kazım Apa, Özgür Yağmur, Mutlu Doğru, 
Mümtaz Burduroğlu, Kerem Kuzucu, Kemal 
Önder, Faruk Canatar dostlarımız ile Mesleki 
Performans Geliştirme Semineri'ne katıldık. 

Bu seminere katılarak bizlere destek olan tüm 
dostlarıma teşekkür ediyorum.

Mesleki Performans
Semineri



Sevgili Dostlarımız

2 Nisan OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NDE Adana Rotary 
Kulübü Yedipınar Engelliler Merkezi'nde duygu dolu bir 
etkinlik yaptık.  OTİZMLİ çocuklarımız ve aileleri ile birlikte 
çoşku dolu saatler geçirdik.  Bu etkinliğe olağanüstü destek 
veren Sevgili Esin Parlak'a gönül dolusu teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Otizm Farkındalık





Sevgili Dostlarımız 

Bildiğiniz üzere dönemimizin son üç ayına girmiş 
bulunmaktayız. Bu da  Gelecek Dönem Başkanımız 
ve ekibi yeni dönem hazırlıklarını yoğun bir şekilde 
yapıyorlar demektir. 

2430 Bölge BES ( Başkanlar Eğitim Semineri) 
7 Nisan'da başladı. 

Bu Asamble bildiğiniz gibi yeni dönemde görev alacak 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine Rotary bilgileri 

aktarmak amacıyla yapılır. Bu yıl Online yapılması siz 
üyelerimizin de bu bilgilere evinizde ulaşma olanağı 
verecektir. 

Özellikle yeni üyelerimize, Rotary bilgilerini tazelemek 
isteyen eski üyelerimize yani hepimize yararlı olacağını 
düşündüğüm bu eğitim toplantılarına katılımınız için 
asamble programını sizlerle paylaşıyorum. 

Katılımınız Alpay Sezgin Başkanım ve ekibine güç 
verecektir.

BES Semineri

Sevgili Rotary Ailemiz,

07-11 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan UR 2430. Bölge BES ve 
Bölge Eğitim Asamblesi organizasyonu Gelecek Dönem Guvernörümüz 
Rtn.Kemal KETREZ tarafından kulübümüze tevdi edilmişti.

Büyük bir onur ve heyecanla göreve başladığımızdan bu yana hepimizin heye-
canla beklediği BES ve Bölge Eğitim Asamblesine hazırlık yaptık.

Ancak salgın sebebiyle maalesef yüz yüze sizleri ağırlayamıyoruz. Gelecek 
Dönem Guvernörümüz Kemal Ketrez Başkanlar Eğitim Semineri ve Bölge 
Eğitim Asamblesini çevrimiçi yapılması kararını almıştır.

Alanya Rotary Kulübü olarak tüm Ailemizi 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim-
içi Bölge Eğitim asamblesine davet ediyoruz.

Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla ,

Rtn. Kerem Yağdır
BES ve Bölge Eğitim Asamblesi
Organizasyon Komite Başkanı

Sevgili Rotary Ailemiz,
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Rotaryen Sevgi ve Saygılarımızla ,

Rtn. Kerem Yağdır
BES ve Bölge Eğitim Asamblesi
Organizasyon Komite Başkanı

Sevgili Rotary Ailemiz,
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Alanya Rotary Kulübü olarak tüm Ailemizi 9-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrim-
içi Bölge Eğitim asamblesine davet ediyoruz.
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BES ve Bölge Eğitim Asamblesi
Organizasyon Komite Başkanı
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2430. Bölge



Sevgili Dostlarımız 
Olağan toplantı günümüzde Sheraton Oteli 
açık havada dönemimizin ilk canlı toplantısını 
pandemi koşulları nedeniyle açık havada ve 
sadece yönetim kurulu üyeleri ve eşleri ile 
gerçekleştirdik. 

3 yeni üyemizin aramıza katıldığı bu 
toplantıya Serhan Antalyalı Guvernörümüz 
ve eşi Zümrüt Hanım ve Guvernör Yardımcısı 
Mesut Koca da katıldılar .
Aramıza tekrar dönen Tayyar Zaimoğlu ve yeni 
katılan Sevgili Serdar Aksoy ve Bekir Cavcav 
dostlarımıza hoş geldiniz diyorum.

69 üye ile yeniden 2430 Bölgenin en fazla 
üyesi olan unvanını tekrar almış bulunuyoruz. 
Hepinize sağlıklı günler dilerim.

Yeni Üyelerimiz





Sevgili Dostlarımız 

 “SAĞLIK İÇİN SPOR, SPOR İÇİN FARKINDALIK” 
Projesi için Adana Rotary Kulübü, Biz De Varız 
Destekleme Derneği ve Medline Hastanesi 
işbirliğinde Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanan 7 – 
13 Nisan haftasında, Adana Ampute Engelliler Spor 
Kulübü ile anlamlı bir etkinlik için bir araya geldik.

Sağlıklı bir yaşamda sporun önemi tartışmasızdır. Ancak 
önemli olan, spor yapmak için gerekli farkındalığa 
sahip olmaktır. Gerçekten de günümüzün en büyük 
sorunlarından bir tanesi; spor yapmamak için başta 
“zaman ve imkan engeli” olmak üzere, çeşitli 
bahaneler üretmektir.
Bu tarz bahanelerin, geçerli bir mazeret olmadığını ise 
Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü oyuncuları; kendi 
liglerinde namağlup şampiyon olarak göstermiştir. 
Onların, “engel tanımaz halleri” her birimiz için 
anlamlı bir örnek olup bu mücadelenin desteklenmesi 
ve duyurulması gerekmektedir.

İşte “Sağlık İçin Spor, Spor İçin Farkındalık” 
Projesinin temel amacı budur. Adana’da, toplumdaki 
tüm dezavantajların giderilmesine katkı koymak 
amacıyla kurulan ve bu uğurda kısa zamanda çok güzel 
işler yapan Biz De Varız Destekleme Derneği ile, 
uluslararası anlamda bu amacı şiar edinmiş Adana’nın 

köklü kuruluşlarından Adana Rotary Kulübü ve 
sadece Adana için değil tüm bölgede sağlık alanında 
farklılık yaratan Medline Hastanesi; Adana Ampute 
Engelliler Spor Kulübü’nün başarılarını destekleyerek 
önemli bir farkındalık yaratmak istemektedir.

Bir başka deyişle; “Medline, sağlık için sporun 
öneminin farkında;
Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü, sporda 

 “SAĞLIK İÇİN SPOR, SPOR 
İÇİN FARKINDALIK”



engel olmayacağının farkında ve Biz De Varız 
Destekleme Derneği ile Adana Rotary Kulübü 
ise; farkındalıkların desteklenmesi gerektiğinin 
farkındadır.”

Bu uğurda Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü’nün 
önümüzdeki sezon kullanacağı 2 çeşit (iç saha 
ve deplasman) maç forması, takım eşofmanları, 
antrenman formaları, temsil tişörtleri ve antrenman 
malzemeleri; paydaşların desteğiyle karşılanmıştır. 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine de uygun 
bu işbirliğinde önemli olan sporun desteklenmesi, 
bu konuda bilinçli bir toplum için farkındalık 
sağlanmasıdır.

Nitekim Dünya Sağlık Günü’nün kutlanmasına vesile 
olan DSÖ’nün kuruluş Anayasası’nda bu durum 
vurgulanmıştır. Unutmamak gerekir ki, ülkemizin 
de taraf olup kabul ettiği bu Anayasa’da “Halk 
sağlığının geliştirilmesinde kamunun bu konuda 
aydınlatılması ve aktif işbirliği en büyük önemi 
taşır” hükmü yer almaktadır. Gerçekleşen paydaşlık bu 
anlamda da oldukça önemlidir.

Bu projenin gerçekleşmesinde her zamanki gibi büyük 
katkıları için Sevgili Esin Parlak 'a  ve katılımı için 
Yönetim Kurulu Üyemiz Özgür Yaycıoğlu'na içtenlikle 
teşekkür ediyorum.



Sevgili Dostlarımız

Dönemimizin 5. Ocakbaşında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve 
eşleri ile evimizde açık havada birlikte olduk. 

Hem sonuna yaklaşmakta olduğumuz dönemimiz ile ilgili 
olarak görüş alışverişinde bulunduk hem de GLDB  Alpay 
Sezgin Başkanımıza Asamble'de başarılar diledik. 

Pandemi koşullarının azalması durumunda, büyük ihtimalle 
bayramdan sonra bugüne kadar birlikte olamadığımız 
dostlarımızı da dönem sonuna kadar evimizde ağırlamaya 
çalışacağız.

Ocakbaşı gruplarını 
ağırlamaya devam ediyoruz



www.enzahome.com.tr 0322 256 56 80
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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: 2553

Üye Sayısı: 66
Dev. Muaf Üye: 26
Paul 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
02 Nisan Aslı Kulakoğlu
03 Nisan Cevdet Naci Gülalp
14 Nisan Mümtaz Burduroğlu
15 Nisan Şebnem Akdeniz

ONUR KONUĞU
2020 - 2021 Dönem Guvenörü 
Serhan Antalyalı ve eşi Zümrüt
2020 - 2021 Dön. Guvenör  Yrd.
Mesut Koca

KONUK KONUŞKACI
Yeni Üye Katılım Töreni

DEVAMINI TAMAMLAYANLAR
M. Kazım Apa - BES Asamble
M. kazım Apa - Mes. Per. Gel. Sem.
Özgür Yağmur - Mes. Per. Gel. Sem.
Kerem Kuzucu - Mes. Per. Gel. Sem.

DİĞER KONUKLAR
Gülen Attila
Selmin Canatar
Meltem Yağmur
Müge Yılmaz
Rana Yaycıoğlu
Sinem Başlamışlı
Nil Homurlu

İLK GELEN ÜYE
Turan Özer

Kulüp Haberleri

ÖZGÜR
YAĞMUR

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: 10.03.2021

Katılan Üye: 10
Katılım Oranı (%): 

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


