
Gaziantep Zon Semineri Duyurusu
Değerli Rotaryen Dostlarımız,

Sizleri uygarlıklar beşiği Gaziantep’te düzenlenecek olan Rotary Zon 20B Toplan-
tısına davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tarih boyunca aralıksız olarak yer-
leşime ev sahipliği yapmış ve kültürler arasında köprü görevi görmüş dünyanın en eski 
şehirlerinden biri olan ilimiz, bu özelliği ile bir araya gelmemiz için mükemmel bir top-
lantı yeri konumundadır. Dostlarınızla sohbet ederken, Rotary bilgilerinizi günceller-
ken ve ilham verecek olan Rotary başarı öykülerini paylaşırken, aynı zamanda eski uy-
garlıkların dünyasına adım atarak insanlık tarihinde bir yolculuğa çıkma olanağına 
sahip olacaksınız. Kurtuluş Savaşı sırasında sergilemiş olduğu kahramanlıktan dolayı 
"Gazi" ünvanı ile onurlandırılan ilimiz, Hitit dönemine ait ve yöreden çıkarılmış olan 
muhteşem mühürlere, 6. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalmış olan kaleye, gele-
neksel el işçiliğinin ve bakır sanatının en güzel örneklerini bulacağınız kapalı çarşı-
lara ve mükemmel taş işçiliğini sergileyen mimari yapılara ev sahipliği yapmaktadır. 
Ayrıca dünyanın ikinci en büyük mozaik müzesini ve kültürel mirasımızın daha pek 
çok örneğini görme olanağını sunmaktadır. Bunun yanı sıra, ünü herkes tarafından bi-
linen Gaziantep mutfağının lahmacun, kebap ve baklava gibi birbirinden leziz yemek-
lerini tatma şansına sahip olacaksınız. Bu lezzetler sonucunda, ilin “Gastronomi” da-
lında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"için seçilerek dahil olmasını haklı bulacaksı-
nız. Bu alanda uluslararası bir festivale ev sahipliği de yapan Gaziantep için gastrono-
mi, Demir Çağı’ndan bu yana kültürel kimliğinin ayrılmaz ve önemli bir parçası olma 
özelliğini korumaktadır. 

Siz değerli dostlarımızı kültürlerin buluşma noktasında bir araya gelmeye ve hep 
birlikte bağlantı kurmaya davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep’te ya-
pılacak olan Rotary Zon 20B toplantısının Zon formatında yapılacak olan son Zon 20B 
toplantısı olacaktır . Siz değerli dostlarımızı bu son toplantıda, görüş alışverişinde bu-
lunmak, başarı öykülerini kutlamak, bu unutulmayacak deneyimin bir parçası olmak 
ve katkı sağlamak için erken kayıt olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz.
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