
Sevgili dostlarım,

Rotary ile dolu iki haftayı geride bıraktık. 

Guvernörümüzün 8 Ekim’de kulübümüze gerçekleştirdiği ziyarete, siz dostlarımın, eşlerimizin 
ve Rotaract kardeşlerimizin de katılımlarıyla Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda 
bu dönem gerçekleştirdiğimiz ikinci proje olan, eğitim materyallerinin teslimi ile başladık. Bu 
projenin kahramanı olan ve başından sonuna her şeyiyle ilgilenen Haldun Dinkçioğlu dostumuza 
kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum.

Devamında ZİÇEV Adana Okuluna zihinsel engelli çocuklar için yaptırdığımız hidroterapi 
havuzunun açılışını guvernörümüzle birlikte gerçekleştirdik. Bu projeyi de başından sonuna 
kulübümüze yakışır bir hızda ve kalitede gerçekleştiren Emrah Keskin dostumuza çok teşekkür 
ediyoruz.  Her yıl yüzlerce çocuğun hayatına dokunacak kalıcı ve güzel bir proje oldu. Gün içinde 
guvernörümüzün kulüp yönetimiyle, kulüp üyeleriyle, Rotaract ve Interact kardeşlerimizle 
yaptığı toplantılara ek olarak, guvernörümüzün eşine de eşlerimiz kulübümüze yakışır bir ev 
sahipliği yaptılar.

Akşamında da son dönemde Türk televizyon sektörüne damga vuran ve yaptığı işlerle hemşerisi 
olarak gurur duyduğumuz Sn. Timur Savcı’ya Seyhan Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü’nü 
guvernörümüzle birlikte takdim ettik. Çok keyifli bir tören oldu. Gerek gündüz, gerek akşam 
programında yanımızda olarak bizlere Adana’ya ve Seyhan Rotary’e yakışır bir ev sahipliği 
yapma imkanı veren tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle güzel bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Guvernör Ziyareti ve Meslek Hizmet 
Ödülü Gecesinde bizlere kısa bir piyano dinletisi veren genç piyanist Bilge Gürer, kulübümüzün 
sponsorluğuyla bu hafta Antalya’da katıldığı Uluslararası Viva Music yarışmasında 1. olarak, 
sahne sanatlarında dünyanın en prestijli mekanı sayılan New York’taki Carnegie Hall’da çalma 
ve ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Kendisiyle gurur duyuyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz.

Bu dönemin en önemli konusu olarak gördüğümüz ve kulübümüzdeki samimiyetin ve dostluğun 
anahtarı olduğuna inandığımız ocakbaşları, Elçin-Refik Yenice dostlarımızın ev sahipliği ile 
harika bir başlangıç yaptı. Yenice ailesine teşekkür ediyor, tüm dostlarımızdan bu yıl bizlere ev 
sahipliği yapmalarını ve bu samimiyeti ve birlikteliği yaşama imkanı tanımalarını rica ediyoruz. 

17-20 Ekim tarihlerinde geleneksel Esat Tuğberk Rotary Spor Şenliği’ni gerçekleştirdik. 
Kulübümüz yine en rekabetçi ve sportif kulüptü tahmin edeceğiniz üzere. Futbol, tenis, masa 
tenisi, langırt ve tavla branşlarında şampiyonluk, basketbol ve voleybolda ikincilik aldığımız 
spor şenliğinin benim açımdan asıl güzelliği çocuklarımızın ve eşlerimizin gösterdikleri müthiş 
katkı ve emekti. Eşlerimiz şenlik öncesi 1-2 hafta boyunca olağanüstü bir çalışma ve işbirliği 
ile projelerimize finansman sağlamak için harika takılar, resimler, çiçekler yarattılar ve bunları 
çocuklarımızla birlikte satarak ciddi bir fon yarattılar. Yaratılan fon ve bu fonla dokunacağımız 
kaynaklar elbette kıymetli, ama benim açımdan bu işbirliği ve kaynaşma en az yaratacağımız 
etki kadar kıymetli. Eşlerimize ve çocuklarımıza sonsuz teşekkürler.

22 Ekim toplantımızı eşlerimiz için organize ettik. Bu haftaki konuğumuz bizler için İstanbul’dan 
gelen yazar Sn. Nihan Kaya. Kendisi, aile-çocuk ve toplum-çocuk ilişkileri üzerine, ezberlerimizi 
bozan, doğrularımızı sorgulatan ve son dönemde ses getiren “İyi aile yoktur”, “İyi toplum yoktur” 
ve “Bütün çocuklar iyidir” kitaplarının yazarı. Eşlerimizle bir söyleşi yapmak için bizlerle olacak. 
Tüm eşlerimizi, getirmek isteyebilecekleri misafirleri ile birlikte bekliyoruz.

Hepinize sağlık, huzur ve sadece güzel haberlerle dolu bir hafta diliyorum.
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GENÇ PİYANİSTİN BÜYÜK BAŞARISI

Sponsor olduğumuz genç 
piyanist Bilge Gürer, katıldığı  
uluslararası yarışmada
1. olarak New York Carnegie 
Hall’da çalmaya hak kazandı



OCAKBAŞLARIMIZ BAŞLADI

Dönemimizin ilk ocakbaşı Elçin-Refik Yenice dostlarımızın 
müthiş ev sahipliğiyle gerçekleşti
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HAFTANIN FİLMİ
YILDIZLARA DOĞRU (AD 
ASTRA)

Filmin geçtiği donem artık ayda 
hayat başlamış, Mars biraz uzakta 
kırsal kent havasında iken daha çok 
merak edilen sadece astronotların 
gidebildiği Neptün oluvermişti. 
Bir sahnede aya giden uçakta 
battaniye ve yastığın kişi başı 125 
dolar olması yönetmenin basit bir 
hesapla kabaca kaç yıl sonra o 
günleri görebileceğimiz hakkında 
bize sağlam bir ipucu vermesiydi. 
Brad Pitt’in oskar adaylığına göz 
kırparak sürüklediği “Yıldızlara 
Doğru (Ad Astra)” adlı filmde Pitt 
özel görevle çıktığı yolda yıllar önce 
kaybettiği astronot olan babasının 
hayatta olduğunu öğrenince 
oldukça duygusal anlar yaşamıştı. 
Meslek icabı psikolojik ve bedensel 
testlerden başarıyla gecen Pitt 
babası ile ilgili gerçeği öğrendikten 
sonra maalesef tüm testlerde aniden 
çuvallamaya başlamıştı. Mars-
Neptün arası seferden bu sebeple 
çıkarılıp akabinde zorlayarak gruba 
dahil olan Pitt ona karşı çıkan tüm 

ekibi saf dışı bırakarak Neptün’e giden yolda uzay aracında tek başına kalmıştı. Aslında Pitt’te 
kişilik olarak haddinden fazla şiddetin gayede hikmeti yok edeceğini gayet iyi bilen biriydi. 
Tıkandığı zaman evleviyet ilkesine başvuran Pitt bütün için doğru olanın parça içinde geçerli 
olduğuna inanarak her adımında buna uygun işlemler yapmaktayken, asıl sevindirici olan baba-
oğul aynı DNA kodlu bu iki adamın büyük bir mücadele ile yıllar sonra Neptün’de bir araya 
gelmesiydi. İkisi de ok gibi doğruyken asla yay gibi eğri değildi. Genelde dışlanıp çok fazla 
sevilmeseler de, daha çok menzili alan onlar olurken diğerleri maalesef hep sınıfta kalmaktaydı. 
NOT :7

LEVENT UĞURSES İLE KRİTİK



VOLKAN ZAİMOĞLU İLE SANAT VE FELSEFE

KUŞLARDAN ALINACAK DERSLER

Göçmen kuşlar yılda 2 defa göç ederler. Özellikle kazlar havada seremoniyle uçarlar. “V” şeklinde bir 
dizilimle ve dönüşümlü olarak uçarlar. Bilim adamları yaptıkları araştırmalarda kazlardan alınacak bir 
çok ders olduğunu ortaya koymuşlar. Kazların öyle “kuş beyinli” veya “kaz kafalı” olmadıkları ,onlardan 
alacağımız toplumsal dayanışma ve ortak bir hedef için birlikte hareket etme duygusunun insanlara örnek 
olması gerektiği muhakkak. 

Uçan her kuş, kanat çırptığında arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyor. V şeklindeki 
dizilimle uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlarındaki hava akımını kullanarak uçuş menzillerini 
yüzde 71 oranında uzatıyorlar. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde çok daha az 
yorularak kat ediyorlar. Belli bir hedefi olan ve buraya ulaşmak için bir araya gelen insanlar oraya daha 
kolay ve çabuk erişirler. Çünkü birbirlerinin çekimini kullanırlar. Bir kaz, V grubundan çıktığı anda uçmakta 
güçlük çekiyor çünkü kaldıraçla hava akımının dışında kalmış oluyor. İnsanlarda sosyal birlikteliklerden ve 
beraberliklerden ayrıldığında yaşamda yoruluyor ve yalnızlaşmıyor mu?

Kazlar, sürekli iletişimle tüm sürünün 
hızını arttırabiliyor veya azaltabiliyor. 
Sürünün arkasından gelenler çıkardıkları 
seslerle veya motivasyon çığlıklarıyla 
liderin hızını düzenleyebiliyorlar. Aynı 
apartman veya aynı klup ve toplumsal 
birlikteliklerde birbiri ile iletişim 
kurmayan insanların bizlerin de aynı 
yöne giden insanlarla iletişim içerisinde 
olmamız son derece önemli. 

Başta giden lider, yorulduğunda en 
arkaya geçiyor ve hemen arkasındaki 
lider konumuna geçiyor. Bu değişikliği 
sürekli yapıyorlar. Liderliği paylaşmak 
ve zor işi rotasyonlu yapmak ivme 
kazandırıyor.
Takım ruhu hayatın her aşamasında 
hepimize gerekli. 

Sürü içerisindeki bir kuş hastalanırsa uçamayacak hale gelirse, düşen kuşa yardım etmek üzere sürüden iki 
kaz ayrılıyor ve korumak üzere yanına gidiyor. Tekrar uçabilene kadar veya ölümüne kadar onunla beraber 
kalıyorlar. İyileşirse sonra giden herhangi bir sürüye katılıp, kendi gruplarına ulaşıncaya kadar birlikte 
uçuyorlar. Toplumsal olarak birbirimize kenetlenmemiz, vefa ve sadakat duygularını örnek edinmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 

Kuşlar insana bir çok şey öğretmiştir; uçmayı, kuş bakışı bakmayı ve yuva yapmayı, umudu ve özgürlüğü. 
İçimizdeki kuş cıvıltılarının hiç bir zaman bitmemesi dileğiyle...
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SEYHAN ROTARY KULÜBÜ 2019-2020 OCAKBAŞI LİSTESİ

Hasan Aktı
Tahsin Erman
İbrahim Tekin
Cüneyt Evrüke
Sefa Özler
Engin Elçi
Cumhur Demirağ
Yakup Bulut

 
Mehmet Özel
Ahmet Demirağ
Yakup Özbay
Deniz Burkut
Osman Çetin
Zeki Aydın
Cahit Kavak
Akın Topal

Volkan Zaimoğlu
Yasin Milli
Özbek Özler
Nejat Erdemtok
Halil Avcı
Hamdi Memişoğlu
İlter Varinli
Adnan Akçay

Haldun Dinkçioğlu
Cenk Uğurses
Tolga Akman
Kemal Saraçoğlu
Mazhar Özsoy
Cem Kırcelli
Necmi Özcanlı
Fırat Erdoğan

Levent Soylu
Levent Uğurses
Murat Yoğurtçuoğlu
Erhan Uzel
İskender Özdemir
Çağatay Akçalı
Bülent Gizer
Bilgehan Kaplan

 
Hüseyin Emeksiz
Emre Yıldırım
Altuğ Sofuoğlu
Hulusi Köymen
Süleyman Bilici
Gökhan Gömeç
İbrahim Eserce
 

Mehmet Aytekin
Emrah Keskin
Refik Yenice
Yusuf Onur Ergezer
Özgür Sayılır
Serhan Akı
Bülent Arpaç
Emre Toğrul 
 

Özer Altundamla
Tamer Bilici
Barış Ekmen
Hakan Tuyan
Kadir Özbay
Soner Sözer
İlter Uzel
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KÜNYE

Uluslararası Rotary Başkanı
Mark Maloney 

U.r. 2430. Bölge Guvernörü
M. Hakan Karaalioğlu 

Grup Guvernör Yardımcısı
Mustafa Şendağ 

Kulüp Dönem Başkanı
Serdar Mart 

Başkan Yardımcısı
Mehmet S. Aytekin

Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Uğurses 

Kulüp Sekreteri
Mehmet Özel 

Kulüp Saymanı
Özer Altundamla

TOPLANTI TAKVİMİ

BU HAFTAKİ TOPLANTI

GELECEK TOPLANTI

GEÇEN TOPLANTI

Toplantı Tarihi : 15.10.2019
Toplantı No : 
Konu : İPTAL

Toplantı Tarihi : 22.10.2019
Toplantı No : 2230
Konu : Yazar Nihan Kaya ile söyleşi 

Toplantı Tarihi : 29.10.2019
Toplantı No : 2231
Konu : 29 Ekim dolayısıyla iptal 

ÖZEL GÜNLERİMİZ

DOĞUM GÜNLERİMİZ

24 Ekim Rtn. Gökhan Gömeç
26 Ekim Rtn. Eşi Aslı Uzel
29 Ekim Rtn. İlter Uzel
28 Ekim Rtn. Çocuğu Yaprak Uğurses

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ

24 Ekim Rtn. Serhan & Sedef Akı
25 Ekim Rtn. Mustafa Kemal & Berrin Sağında
28 Ekim Rtn. Çağatay & Nefise Akçalı
31 Ekim Rtn. Adnan & Ayşegül Akçay

Kulüp Merkezi
Galleria İş Merkezi 140/47 Seyhan/Adana
Tel/Fax : 0322 459 80 76
Cep. 0533 627 42 30 (Ganime Eşlik)
www.seyhanrotary.org
yonetim@seyhanrotary.org


