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"Bende bu vekayiin ilk hiss-i 
teşebbüsü, bu memlekette
bu güzel Adana’da 
doğmuştur.”

M. Kemal Atatürk

Dönemimizin üçüncü ayını tamamlamak üzere 
olduğumuz şu günler içinde her ne kadar Co-
rona virüs salgını nedeniyle bir araya geleme-
sek de Zoom Konferans yöntemi ile yaptığımız 
çalışmalarımıza ve yine olumsuz koşullar 
elverdiğince çeşitli projeler oluşturmaya veya 
Adana Rotary Kulüplerinin oluşturduğu ortak 
projelere destek vermeye çalışıyoruz. 

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Kozan 
ilçemizde 6 köyü etkileyen yangında evlerini 
ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza ADA-
NA ve OSMANİYE ROTARY KULÜPLERİ ortak 
yardım kampanyası başlattık. Bu çağrımıza 
olumlu yanıt vererek evlerinden eşya yardımı 
yapan (Hayriye Algan, Filiz Baysan, Kadriye 
Demirağ, Aysun Öncül) ve yapacak olan 
eşlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Ayrıca 
101 aileye mutfak malzemesi satın alınması  
için 7.820 TL. ödeme yaptık. Tüm bağışlar 
Cumartesi günü 2430. Bölge Guvernörümüz 
Serhan ANTALYALI’nın da katılımı ile yerinde 
Afet Yönetim Merkezine teslime edilecek. 

Şanlıurfa’dan bir okuldan gelen kitap isteği 
sonucu Yönetim Kurulumuz yeni bağış kam-
panyası başlattı. Ben10 kitap ile GDB Uğur 
PAKSOY ise 500 TL. nakit bağışta bulunduk. 

Sizlerin kitap bağışlarınızı ay sonuna kadar 
bana, Rıfkı BAŞLAMIŞLI veya Hasan KODAL dost-
larımıza iletmenizi rica ediyoruz. 

11-15 Eylül günleri arasında üyemiz Sevgili 
Tanju ve Nebiye’nin sahibi oldukları Selimiye 
BADEM TATİL EVİ’ne gezi yaptık. Bu geziye 
11 aile katıldık. Geziye katılan dostlarımızla 
hasret giderdik ve sağ salim evlerimize dön-
dük. 

Bu gezi sırasında 2440.Bölge Marmaris 
Rotary Kulübü Başkanı Erbay Olcay ve eşi , 
GDB ve bir üyesi ziyaretimize geldiler. Kendileri 

ile hem bayrak değişimi yaptık hem de birlikte 
güzel bir akşam geçirdik. 

24 Eylül akşamı ZOOM Konferans yönetimi 
ile yapılacak toplantı ADANA-OSMANİYE 
Kulüplerin ortak toplantısı şeklinde yapı-
lacak. Bu toplantıda konuk konuşmacımız 
Çukurova Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları 
A.B.D Başkanı, Sağlık Bakanlığı COVİD 19 Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA olacak. 
Kendisi bu ayın teması olan SEPSİS ve Corona 
Virüs Salgını hakkında son gelişmeleri sizlerle 
paylaşacak. 

Bu bültenden başlayarak artık her bültenimiz-
de benden başka iki GDB sizlerle olacak. 
Bu bültende yer alan ve beni kırmayan GDB 
Uğur PAKSOY ve GDB Mutlu DOĞRU’ya içten 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

Hepinize sağlık dolu günler diler, sevgi ve 
saygılarımı sunarım. 

Sevgili Dostlarım, Başkanın
Mektubu

Kemal ATTİLA
2020 - 2021 Dönem Başkanı
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KONUK KONUŞMACIMIZ

Prof. Dr.
Yeşim Taşova

• 1987 Dokuz Eylül Tıp Fak 

• 1993 Enfeksiyon Hast. Ve Klin Mikrobiol 
uzmanı

• 1993’den bu yana  Çukurova Ünv. Tıp Fak. 
Enf. Hst ve Kln. Mikrol AD Başkanı olarak 
çalışıyorum

• 2005’den bu yana Profesörüm. 

• Çeşitli eğitim ve idari görevlerde bulun-
dum. 

• Sağlık Bakanlığında Kovid-19, Enfeksiyon 
kontrolü ve önlenmesi, Zoonotik Hst., 
Pandemik influenza Bilim Kurulu üyeliklerim 
devam ediyor.

• 48 yurtdışı 90 makale, 20 fazla kitap 
bölümü, çeşitli kitap ve dergi editörlüklerim 
mevcuttur. 

• Başta TTB olmak üzere çeşitli yurt içi ve 
yurt dışı meslek derneklerine üyeliklerim 
vardır. 

• İlgi alanlarım HIV ve tedavisi, kanser ve 
enfeksiyolar, Dirençli bakteri enfeksiyonla-
rı, transplantasyon enfeksiyonları, invazif 
mantar enfeksiyonları, hepatit B ve hepatit 
C, erişkin immunizasyonudur.

• Evliyim iki çocuğum, bir torunum var.



Değerli dostlarım, arkadaşlarım,

Kulübümüzde ki en eski üyelerden biriyim. En eski 
başkanlık yapmış ve en yaşlılardan biriyim..

1974 yılındaki üyeliğimden bu yana yani 46 yıldır 
kulübüme ve dolayısıyla dostlarıma hizmet etmeye 
çalıştım. Hala da yönetimler beni yönetim kurullarına 
davet ederek görevler  vermektedir. Nedeni tahmin 
ediyorum ki geçmiş uzun  üyeliğime saygı ve Rotary 
sevgisi.

Arkadaşlar, bu 46 yıllık Rotary yaşamımdaki sorun-
lar bakıyorum  hala aynen devam ediyor. Bir farkla. 
O da . Rotary üyeliği bir ayrıcalıktı. Üye alımında 
çok hassas davranılır ciddi seçme yapılırdı. Bugünkü  
gücümüzü ve dostluk anlayışımızı o günlerdeki üyelik 
anlayışımıza  borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Ancak 
sosyal yaşam tarzının değişmesi ve gelişmesi sonucu 
Rotary'e  ve diğer STK 'ara ilgi  de azalmıştır.

Mevcut üyelerimizi korumak her zaman en büyük so-
runlarımızdan biriydi. Her zaman büyük önem verildi. 
Ama kulübe ısınamayan bazı önemli arkadaşlarımız 
aramızdan ayrılmak  zorunda kaldı..

Zamanın yönetimi ile sorunları olan bir grup  arkada-
şımız ayrılarak Seyhan Rotary kulübünün kurulmasını 
gerçekleştirdiler.

Anarşi döneminde o dönemin medyası üyelerimizi 
hedef göstererek doğal olarak üye arkadaşlarımızı 
korkuttular. Zamanın Erciyes Palas otelinde 

3 arkadaşla toplandığımızı hatırlıyorum. Başkanlık 
dönemimde Ladies Night toplantımıza gizli gelerek 
arkadaşlarımız önemli bir geleneksel toplantımızın 
devam etmesini sağladılar korkmadan. O dönemlerde 
yabancı bazı Rotary Kulüpleri ile karşılıklı hediye teatisi 
yapılırdı. Bize de bir Yunan kulübünden  bir tabak hedi-

ye gelmişti. Fon yaratmak amaçla Ladies Night gecesi 
açık arttırma ile satışını yaptık. O tabak bugün sevgili 
Ayseli Baysan'ın salonunu süslüyor.

Ocakbaşı Koro grubumuzun  yaptığı eğlenceli  gece-
leri anlatmaya gerek yok sanırım.. Burada rahmetli 
Süphan'ı anmadan geçemeyeceğim. Malatya, Elazığ, 
Gaziantep, Diyarbakır konserlerimiz  dışında. iki İn-
giltere konseri çok başarılı geçmişti. Ama asıl bugün  
hala konuşulan Kapadokya'daki Asamble toplantısında 
1200 kişiye verdiğimiz konserdi.

Arkadaşlar şartlar sürekli değişiyor. Şartlara uyarak 
kulübümüzün devamlılığını sağlamalıyız. Bu ister 
ZOOM ileolsun ister yüzyüze toplanarak hizmetlerimi-
zi devam ettirmek zorundayız.

Dostlarıma güveniyorum

Sevgiler.

UĞUR
PAKSOY
Yazıyor

1978-1979 Dönem Başkanı



11-15 Eylül günleri arasında üyemiz Sevgili Tanju ve Nebiye’nin 
sahibi oldukları Selimiye BADEM TATİL EVİ’ne gezi yaptık. Badem

tatil Evi'ndeydik



MUTLU 
DOĞRU
Yazıyor

Sevgili dostlarım,

Uzun bir aradan sonra en yeni Geçmiş Dönem Başka-
nı sıfatıyla, Kemal başkanımın isteği üzerine sizlerle 
yeniden bülten yazısıyla buluşuyoruz. Öncelikle 
Kemal başkanıma bu jesti ve bizlere verdiği bu fırsat 
için teşekkür ederim. 

“Başkanlık görevi başlayınca bitmesi çok çabuk olur”, 
“ladies night bitti mi başkanlık biter” diyenlere hep 
tebessüm ederek yaklaşıyordum, ama gerçekten 
de özellikle de benim fiili başkanlık görevim ladies 
night’tan kısa süre sonra sona erdi. Hiçbirimizin bek-
lemediği ve tüm dünyada yaşamları alt üst eden, tüm 
plan ve programları değiştirten Covid-19 virüs salgını  
nedeniyle sanırım kulübümüzün tarihine geçecek bir 
başkanlık yapmış oldum. Konferans olmadan, devir 
teslim töreni yapmadan ve hatta kongre dahi yapma-
dan başkanlığı devir ettim. 

Sekiz aylık fiili başkanlık dönemimde ekibimle birlikte 
yapmayı hedeflediğimiz tüm projeleri hayata geçirdik. 
Ama çok yüksek bir katılımın olacağı dönem konferansı-
nı ve devir teslim törenini yapamadığımız için üzgü-
nüm. Dönemimde destek olan dostlarıma teşekkür 
etme fırsatımın olacağı, bir yıl boyunca yaptıklarımızı 
anlatma fırsatı bulacağımız ve gönül rahatlığıyla  Kemal 
başkanıma görevi devredeceğimiz bir gece düzenleye-
rek dönemi kapatmayı arzu ederdim ama her şeyin başı 
sağlık, sağlıklı olalım da varsın devir teslim gecemiz de 
olmasın..

Başkanlık dönemimde rotary ve kulübümü daha yakın-
dan tanıma fırsatım oldu. Kulübümüzün gerçekten fark-
lı ve büyük bir kulüp olduğunu, başkana olan desteğin 
tüm üyelerce tam olduğunu bu bir yıl boyunca görme 
fırsatım oldu. Dönem boyunca telefonla veya yüz yüze, 
kulübümüz projelerine destek istediğim hiçbir üyemiz 
beni geri çevirmedi, bu da beni çok derinden etkiledi, 
sağolun varolun. 

Pandemi dönemi olarak hatırlanacak başkanlığımda 
ödül yönetmeliği ve ödül için proje yapmaya karşı 
olduğumuzu, ekibimin de desteğiyle sizlerle paylaştı-
ğımda vermiş olduğunuz desteği de unutmak mümkün 

değildir. Ümit ederim ki bundan sonraki dönemlerde 
de başta bölge yönetimi olmak üzere, ödül yönetmeli-
ği ile yönlendirme ve gönülden yapılan projelerin ödüle 
bağlanarak işi yarış haline getirme işinden vaz geçilir 
ve geçmişde yaşadığımız gerçek Rotary’nin, kendinden 
önce hizmet, karşılıksız hizmet şiarına geri döneriz. 

Başkanlığımın son toplantısını ve son kürsü konuş-
mamı ve son duyurumu da hayatım boyunca unut-
mayacağım. GDB Mustafa Akçay dostumuzun biricik 
kızı,  sevgili Merve’nin acı haberini duyurduğum o anı, 
toplantıdaki dostlarımın dona kalan bakışlarını, haykı-
rışları asla unutmayacağım, tekrar sabırlar ve başsağlığı 
dilerim. Hiç bir başkanımızın bu anı yaşamamasını, hiç 
bir üyemize böyle bir acıyı göstermemesini Cenab-ı 
Allah’tan niyaz ediyorum. 

Sevgili dostlarım, sizlere bültende yazarak hitap etme 
imkanı tanıyan sevgili Kemal başkanıma tekrar teşekkür 
ederek, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin bir 
an evvel biterek normal yaşam koşullarında, normal 
toplantılarımıza, dostluklarımızı paylaşacağımız günlere 
tekrar kavuşmak dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyo-
rum.

Sağlıkla kalın...

2019-2020 Dönem Başkanı



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: 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: 2538

Üye Sayısı: 68
Dev. Muaf Üye: 28
Poul 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 

Kulüp Haberleri

DOĞUM GÜNLERİ
17 Eylül Buket Burduroğlu
17 Eylül Esin Parlak
18 Eylül Gillian Akdağ
19 Eylül Eylül Kuzucu
24 Eylül Göksel Akçay
24 Eylül Rengin Paksoy
26 Eylül Ülkü Ersoy
26 Eylül Samiye Yaycıoğlu
29 Eylül Kazım Apa

MAZERET İLETENLER
Onur Homurlu

KONUK ROTARYENLER
Mesut Koca / Güney Rot. K. Guv. Yard.
Aslısu İlhan / İsk. Rotary K.
Mişel Orduluoğlu / İsk. Rotary K.

İLK GELEN ÜYE
Turan Özer

KONUK KONUŞMACI
Dr. İbrahim İnan
"Kulüp Check Up Anketi 
Değerlendirme ve Yorumu"

ÖZGÜR
YAĞMUR

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ
22 Eylül Sabri&Ayşe Yurdakul
29 Eylül Mustafa&Aysun Öncül

Meslek Hizmetleri KB Turan Özer,
Toplum Hizmetleri KB Selçuk Sızmaz
Gençlik Hizmetleri KB Hasan Kodal
İnteract Rotaract KB Yalçın Özen

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: 10.09.2020

Katılan Üye: 28
Katılım Oranı (%): 70

Adana Rotary Kulübü Başkanı Kemal Attila ve 10 üye ve eşleri 
ile UR 2440. Bölge Marmaris Rotary Kulübü Başkanı Erbay 
Olcay ve eşi Selimiye Badem Tatil Evinde Bayrak değişimi ve 
ardından güzel bir birliktelik yaşadılar. Umudumuz bu birlik-
teliğin sağlıklı ortamlarda Adana'da tekrarlanması..

Marmaris'te Bayrak Değişimi


