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

M. Kemal Atatürk

Dönemimizin üçüncü ayını  tamamladığımız 
şu günlerde Corona virüs pandemisi nedeniyle  
bir çok projemizi yapmakta güçlük çeksek de 
bir şekilde yaşam devam ediyor ve bizler de 
buna ve yeni yaşam koşullarına uyum sağlama-
ya çalışıyoruz. 

Bu bağlamda yapmış olduğumuz projelere 
katılım desteğiniz için hepinize içtenlikle teşek-
kür ediyorum. 

Kozan yangını ile ilgili olarak ADANA ve OS-
MANİYE Kulüpleri olarak yardım malzemelerini 
Guvernörümüz Serhan ANTALYALI’nın katıldığı 
bir tören ile geçen Cumartesi günü KOZAN 
Belediye Başkanına, köy muhtarlarına ve bazı 
ev sahiplerine teslim ettik. Ardından sizlerin 
yardınmmları devam etti, GDB Kadir ATEŞOK, 
Tolga TUTAŞ, Yaşar YİĞİT ve üyemiz Selçuk SIZ-
MAZ yeni yardımlarda bulundular, onları da en 
kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. 

Bu ayın ikinci projesi, ihtiyaç sahibi okul ve 
öğrencilerimize kitap bağışı kampanyamız. 

GDB Özgür YAĞMUR’un yönetiminde sürdü-
rülen kampanyaya olağanüstü bir desteğiniz 
oldu, iki kez süreyi uzattık, bu yazıyı yazdığım 
şu anda 27 katılım ve destek olmuştu, katılım 
sağlayan tüm dostlarımıza içtenlikle teşekkür 
ediyoruz. 

Eylül ayında Seyhan Belediye Başkanı Akif 
AKAY’ı makamında ziyaret ettim. Adana Rotary 
Kulübü ve Seyhan Belediyesi ortak projeler 
hakkında görüş alışverişinde bulunduk. 

10-11 Ekim günlerinde ZOOM Konferans 
yönetimi ile Güney Rotary Kulübü tarafından 
düzenlenen RYLA (ROTARY YARININ LİDERLERİ-
Nİ ARIYOR) eğitim seminerine 5 öğrencimize 
destek olarak katılımlarını sağladık.

Geçtiğimiz Perşembe günü ADANA; SEYHAN; 

GÜNEY ROTARACT Kulüpleri ortak toplantıları-
na katıldım ve onlarla olabildiğince iletişimde 
kalmaya, ortak proje yapmaya gayret ediyo-
ruz. 

2430. Bölge  tüm Rotary Kulüpleri ve üyeleri-
nin bilgilerini içeren yeni bir mobil applikasyon 
oluşturdu. Bizim kulüp applikasyonuna çok 
benzer bir uygulama. Hafta sonu Yönetim Ku-
rulu üyemiz Faruk CANATAR sizlere kurulum ve 
uygulama ile ilgili gerekli bilgileri aktaracak.

Bir sonraki toplantımızı benim Adana dışında 
ve kötü bir internet ortamında olma ihtimalim 
nedeniyle 24 Ekim Cumartesi günü yapacağız. 
Bu toplantıda 3. Asamblemizi gerçekleştirece-
ğiz. 

Sevgili dostlar,

Bugünlük de bu kadar, 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

Serdar Aksoy

Özgeçmiş ve Profesyonel Deneyim: Ali 
Serdar Aksoy, Deloitte Türkiye’ye 2013 yılın-
da Vergi Hizmetleri Ortağı olarak katılmıştır. 
Kariyerine 1989 yılında Maliye Bakanlığı 
‘nda Gelirler Kontrolörü olarak başlamıştır. 
Ankara ve İstanbul Grup Başkanlıklarında 
görev yapan Aksoy, 1998 yılında 2 yıl süreli 
yüksek lisans eğitimi için ABD’ye gitmiş ve 
2000 yılında ekonomi politika ve planlama 
konusunda yüksek lisans eğitimini tamam-
lamıştır. 2001 yılından itibaren Maliye 
Bakanlığı  Gelirler Adana Bölge Müdürlüğü 
görevini yürütmüş daha sonra 2005 yılında 
kurulan Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı 
görevine atanmıştır. 2007 yılında Adana 
Vergi Dairesi Başkanlığı görevine başlamış, 
bu görevinin yanı sıra 2008 yılında Mersin 
Vergi Dairesi Başkanlığı görevini de yürüt-
meye başlamıştır.

Eğitim Bilgileri: İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü 
bitirmiş, ardından Northeastern Üniversite-
sinde master yapmış, Çukurova Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim 
Dalında da doktorasını tamamlamıştır.



Adana Rotary Kulübü üyeliğim 1968 yılı sonlarında 
oldu.  Şu an 52 yıllık en eski üye konumundayım.  
1983/84 Döneminde Başkanlık yaptım.  Gerek 
kulübümde , gerekse Bölge’de çeşitli komitelerde 
görev aldım.  Hayatımın en güzel günlerini bu kulüpte 
dostlarla birlikte yaşadım.  Pek çok unutulmaz anılarım 
oldu.  Hepsini anlatmam mümkün değil.

Geriye dönüp baktığımda, Rotary birlikteliğini cazip ve 
güçlü kılan 2 temel prensibin hakim olduğunu gözlem-
ledim.  DOSTLUK  ve  HİZMET.  Hiç birisi tek başına değil, 
birlikte ve ilgili konularda.

Rotary kulüplerinin kuruluş tarihini hepiniz bilirsiniz.  
Dünyada, sanayi devriminden sonra, şehirlerde kümelen 
insan toplulukları kırsal hayattaki sosyalleşme tarzının 
değiştiğini fark etti.  Dostluk ve dayanışma ihtiyacı ya-
şamın bir gerçeği.  1905 yılında Chicago’da Paul Harris 
ve değişik meslekteki 4 arkadaş bir araya gelip, rotasyon 
suretiyle haftada bir toplanmak üzere,  bir gelenek oluş-
turdular.  Sonra bu iş büyüdü, katılanlar çoğaldı, prensip 
ve şartları oluşan bir kulüp oldu.  Başarılı geçen bu de-
neyim sonucu, Amerika’da ve Dünyada benzer kulüpler 
çoğaldı.  Ana prensibi değiştirmemek için “Uluslararası 
Rotary” çatısı altında birleştirildi.  

Kulübün motosu “Kendinden önce Hizmet”tir.  Ancak, 
hizmetler bireysel olursa zayıf  kalır.  Güçlü ve yararlı 
hizmetler pek az insan tarafından yapılabilir.  Birlikte 
yapılan hizmetler ise güçlü olur.  Bu nedenle öncelik 
birlikte olmak, arkadaş-dost gurubunu çoğaltmaktır.  
Bunun için Rotary amaçları sıralanırken, “Tanışıklığın 
bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi” birinci sırada 
yer alır.  Dostlar ne kadar çok, dostluk ne kadar kuvvetli 
olursa birlikte hizmet olanakları artar.

Hizmetler çeşitlidir.  Toplumda insanlar yaşam için deği-
şik meslekleri icra ederler. Bütün meslekler eş değerde 
kabul edilmeli ve bunları uygularken onu bir hizmet 

fırsatı olarak değerlendirmelidir.

İçinde yaşadığımız topluma borçlu olduklarımız şeyler 
var.  İmkanlarımız nispetinde topluma yararlı olacak 
hizmetler yapabiliriz.  Bunlar bazen ferdin tek başına ba-
şaramayacağı ancak birleşerek yapılması mümkün olan 
şeylerdir.  Toplum deyince öncelikle çevremiz, şehrimiz, 
ülkemiz ve daha geniş anlamda dünyamız gelir.  Bu 
açıdan da hizmeti “Uluslar arası barış ve dostluğa” yaya-
rak tüm dünya insanlarının gelişme ve refahına katkıda 
bulunabiliriz.

Unutmayalım ki,  geleceğimiz bu günkü gençlerin 
elinde.  Onları eğitmek ve inandığımız prensipler içinde 
yetiştirmek görevimizdir.  Bu açıdan bakıldığında gençle-
re bu konuda hizmet etmek ve onlara yol göstermek de 
bir ulvi hizmettir.

Bu 2 temel prensip çerçevesinde, geçen 52 yıl içinde 
Adana Rotary Kulübünün bir üyesi olarak karınca kararın-
ca pek çok işler yaptık. Bunlarla gurur duyuyoruz.  Ben 
burada edindiğim dostlarımla büyük bir aile oluşturdu-
ğumuza inanıyorum.  Beni kulübüme bağlayan bu gizli 
mıknatıs çok güçlü olsa gerek.  Bilmem siz de ayni şeyi 
his ediyor musunuz ? Geçmişte dostum olan kişilerin 
çocukları, hatta torunları ile ayni çatı altında dostluk ve 
hizmetleri devam ettirmek büyük mutluluk. Onlar bana 
bazen samimiyetle Amca veya saygıyla Bey diye hitap 
ediyorlar. Ama ben Abi demelerini, yaşça bana daha 
yakın olanların ise ismimle hitap etmelerini tercih ede-
rim.  Hepinizi seviyorum.  Hayatımın en güzel günleri bu 
birliktelik içinde geçti.

CEVDET
NACi 
GÜLALP
Yazıyor

1983-1984 Dönem Başkanı

ROTARY,  DOSTLUK  ve  HİZMET



Adana ve Osmaniye Kulüpleri olarak 2430. Bölge Guvernö-
rümüz Serhan Antalyalı ile birlikte Kozan'da yangından zarar 
gören vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalıştık. 
Desteklerimiz devam edecek...

Kozan'da orman yandı,
bizim de yüreğimiz...



YAŞAR
YiĞiT
Yazıyor

Kemal başkanım bülten için kulübümüzde bir eski, 
bir de yeni geçmiş dönem başkanlarından yazı 
isteyince gerçekten çok heyecanlandım.Kulüp 
bülteninde en son başkanın mektubunu yaklaşık 
birbuçuk sene önce yazmıştım..Şöyle bir geriye dö-
nüp baktığım zaman, başkanlık yaptığım dönemde 
kulüp faaliyetlerini yürütürken dostluğumuzun 
ve aile bağlarımızın ne kadar güçlendiğini tekrar 
hatırladım. 

Bu vesile ile bana bültende tekrar yazı yazma 
fırsatını verdiği için Kemal başkanıma öncelikle 
teşekkürller ederim.

İçinde bulunduğumuz bu dönemde insanlık alemi, 
daha öce örneği pek yaşanmamış bir pandemi süreci 
yaşamaktadır ; Bu pandeminin  seyri,  geçmişteki 
benzer  salgınlardan çok faklı seyretmektedir.Tüm 
dünyayı sağlık, güvenlik, ekonomik, toplumsal olarak 
derinden etkilemektedir.Dünyada herkes virüsten 
korunmak için bir takım önlemler alıyor ve bir kısım 
insanlar, diğer insanlardan izole bir şekilde yaşıyor..

Ben içinde yaşadığımız bu pandemi sürecinin, insan-
ların hayata bakış açışını değiştirdiğini ve insanlara 
hayatı yeniden gözden geçirme fırsatı yarattığını 
düşünüyorum.

Bu bağlamda, bu pandemi sürecinin olumsuz 
yanları olduğu kadar, olumlu yanları da var elbette; 
Öncelikle pandemi sürecinde evlere kapandığımız 
bir dönemde, çevrenin insan eliyle ne kadar kötü 
hale getirildiği ortaya çıktı; onu ne kadar hoyratça 
kullandığımız ve bu güne kadar, ne derece katlettiği-
mizi gördük. Aslında insan elinin, doğanın kendi tabii 
dengesi üzerinden, biraz da olsa çekilmesiyle ne 
kadar güzelleşebileceğinin de farkına vardık!

İnsanlar hayatta hijyenin ne demek olduğunu, el 
temizliğinin önemini bu dönemde kavradılar; virüs-
ten korunmak için maske takmanın önemini, sosyal 

mesafeyi, kuyrukta beklemeyi, birbirine tahammül 
etmeyi öğrendi, özellikle gençler, hayatlarında sabır-
la beklemeyi öğrendi.

İnsanlar, bu pandemi sürecinde, bir gün bu eko-
nomik düzenin dünyada alt üst olabileceğini de 
öğrendi. Dünyadaki kıt kaynakların dünya nüfüsunu 
beslemeye yetmeyebileceğinin farkına vardı.

Tüm bu farkındalıklar işin olumlu tarafları;  bir de 
pandeminin olumsuz tarafları var ; insanlık, nerden 
geldiği belli olmayan bir virüsün pençesine düştü ve 
uygarlığın ve teknolojinin bu kadar ilerlerdiği bu dö-
nemde, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek dünyaca 
ünlü ilaç şirketleri ve gerekse diğer sağlık otoriteleri 
bu salgını bertaraf etmede, maalesef yetersiz kaldı-
lar; Devletler zamanında yeterli önemleri alamadılar, 
hükümetler ise bunun muhtemel ekonomik ve sosyal 
etkilerini de göğüsleyemediler. Ülkelerde ekonomik 
büyümeler durdu ve küçülmeler başladı. 

Bu bağlamda dünyada Pandemi nedeniyle bir 
çok sektör ( havacılık sektörü, turizm sektörü, vb )
sektörler çok olumsuz etkilendi ve fakat bazı sektör-
ler (sağlık,ilaç sektörü, bilişim,teknoloji,enerji,gıda 
sektörü gibi) sektörler ön plana çıktı ve arkasına 

2018-2019 Dönem Başkanı



aldığı rüzgârın etkisiyle diğer sektörlere göre daha 
fazla büyüdüler.

Dünyada ve ülkemizde ( B2B ) dediğimiz şirket-
ten-şirkete taşıma modeli yerini, giderek, şirketler-
den-tüketiciye  (B2C) modeli almaya başladı.Her ne 
kadar kargo sektöründe sağlık ekipmanları, zorunlu 
hammadde ve yedek parça sevkiyatları ile büyüme 
sağlandıysa da asıl büyüme e- ticarette yaşandı. 
Buna bağlı olarak kargo şirketlerinin taşıma kapasite-
si nisbeten arttı.

Tüm bunlara bağlı olarak toplumlar, bu güne kadar 
olmadığı kadar gelecekleri konusunda kaygılara 
kapıldılar.Özellikle bu pandemi döneminde genç 
işsizlik daha da tırmanışa geçti.

Boylesi bir ortamda gençler, yaşılara göre daha çok 
gelecek kaygısı yaşadılar.Çocukların ve gençlerin 
eğitimi geleneksel yöntemlerden sanal ortamlarda 
(online araçlar kullanılarak), uzaktan eğitime yöneldi 
ve eğitim ve öğretim yepyeni bir hal aldı.Bu neslin 
eğitim kalitesinin düşeceği ne yazık ki ortada.

İşin en kötüsü de sosyal yaşamın kısıtlanmış olması 
oldu ; insanların bir araya gelerek, kalabalık ortam-
larda yaptığı tüm sosyal aktiviteler, yani insanın 
sosyalleşebileceği ortamlar (düğün dernek işleri, 
seyahatler,spor organizasyonları, sinema, tiyatro, 
konser vs ) azaldı ve giderek bireysel yaşam hakim 
olmaya başladı

Uzmanlar, bu sürecin aşı çalışmaları olumlu sonuç 
verse bile 2021 sonuna kadar süreceğini öngörmek-
tedir.Esasında bu pandemi süreci bitse bile hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak ve hayatımızda bir çok şey 
değişecektir.

Ancak İnsanoğlu sosyal bir varlıktır; Tüm bunlara rağ-
men, öyle ya da böyle kısıtlı da olsa insanlar bireysel 
ve izole yaşamdan sıyrılıp, sosyal birliktelikleri tekrar 
hayata geçirmeye çalışacaklardır.

Bizim külübümüzün de; geçmişinde, anarşi dönem-
leri atlaşmış, sıkıyönetim dönemlerini yaşamış ve 
nice doğal afet dönemleri geçirmiş, 52 yıllık köklü 
bir kulüp olarak, bu dönemi de başarıyla atlataca-
ğından eminim.Bu zor dönemde biz Roteryenlere 
düşün görev; kulübümüze var gücümüzle sahip 
çıkmak, yönetimi desteklemek, cesaretlendirmek ve 
tüm aktivitelere can-ı gönülden katılmak olmalıdır.

Eminim ki herkes eskisi gibi daha fazla beraber olma 
arzusu içerisindedir. Bu dönemde eskisi gibi biraraya 
gelemesek ve sadece online toplantılarla yetinsek 
bile, bu dönemde birbirimizi ve özelikle rotaryen 

büyüklerimizi daha sık arayıp hal hatır sormalıyız; 
daha küçük gruplarla rotary ritüeline uygun sosyal 
mesafeli işyeri ziyaretleri yapmalıyız yada arasıra 
kahve molaları vermeliyiz.

Bu zor dönemde başkanlık yapmak, yönetimlerde 
görev almak ise, gerçekten büyük çaba sarf etmeyi 
gerektiriyor; çünkü bir yandan sağlık ve güvenlik 
önlemleri ve kısıtlamaları varken, öte yandan hem 
külübü canlı ve dinamik tutmak gerekiyor, hem de 
yapacağı aktiviteleri hayata geçirmek gerekiyor. 
Onun için yönetimimize kolaylıklar diliyorum.

Sevgili dostlar, bildiğiniz üzere bu dönem guver-
nörümüz tarafından kulübümüze verilen konferans 
düzenleme görevini, pandemi ortamında şartlar 
elvediği ölçüde külübümüze yakışır bir şekilde yerine 
getireceğiz.Bu konuda komite başkanımız Lutfi dos-
tumuz ve komitedeki diğer dostlarımız ile pandemi 
suresi boyunca sık sık bir araya geldik ve hazırlık-
larımızı her şeye rağmen sürdürdük.28-30 Mayıs 
2021 tarihlerinde konferansı şartlar elverdiği ölçüde 
Adana’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Pandemi sürecinin hayatınızdan bir an önce çıkıp 
gitmesine ümit ediyorum.Umarım maske takmak, 
hayatımzda uzun süreli bir zorunluluk haline gel-
mez, umarım bir an önce aşı bulunur ve her şey 
normale döner.Bu vesile ile başta kulübümüzdeki 
doktor dostlarımız olmak üzere,ülkemizdeki tüm 
doktorlara ve tüm sağlık mensuplarına bu zorlu pan-
demi döneminde görevlerini yerine getirirken canla 
başla çalıştıkları için şükranlarımızı sunuyorum.

Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum ve sizleri 
en kalbi duygularimla ve özlemle selamliyorum.

Hoşçakalin

Yaşar YİĞİT



Adana Rotary Kulübü Başkanı Dr. Kemal ATTİLA, 
Seyhan Belediye Başkanı Sayın Akif Akay'ı ziyaret 
etti. Önümüzde dönemde birlikte yapacakları pro-
jeleri değerlendirdiler.

10-11 Ekim günlerinde ZOOM Konferans yönetimi ile 
Güney Rotary Kulübü tarafından düzenlenen RYLA (RO-
TARY YARININ LİDERLERİNİ ARIYOR) eğitim seminerine 5 
öğrencimize destek olarak katılımlarını sağladık.

• Mustafa Akçay,
    Merve Akçay Kumkumoğlu  
    adına 
• Uğur Paksoy
• Bülent Paksoy
• Behçet Homurlu
• Kerem Kuzucu
• Murat Yılmaz
• Kazım Apa
• Kemal Attila
• Özgür Yağmur
• Cevdet Naci Gülalp
• Okan Topaloğlu
• Yaşar Yiğit
• Suat Topçu
• Alpay Sezgin
• Mustafa Kemal Önder
• Faruk Canatar

• Coşar Çopuroğlu
• Sabri Yurdakul
• Tolga Tutaş
• Ziya Algan
• Jozef Amado
• Rıfkı Başlamışlı
• Ali Münif Yeğenağa
• Kadir Ateşok
• Yakup Sarıca
• Selçuk Sızmaz
• Mümtaz Burduroğlu
• Gürcan Gül
• Ahmet Şen
• Lütfi Soyupak
• Mustafa Paksoy
• Suat Kalfa
• Cengiz Barslan
• Gürsel Tanrıver

Sevgili Dostlar,

Bu dönem pandemi ortamında, “Gençlerimiz geleceğimizdir” diye yola çıktık. 
Bu yol, 7’si şehit çocuğu olmak üzere toplam 22 öğrenciye burs veriyoruz. 
Desteklerinize YK adına teşekkür ediyorum.

Dün Urfa ili Haliliye İlçesi’ndeki bir okulun tarih öğretmeninden okul kitaplığı-
na kitap bağışı talebi geldi. Çocuklara bırakılabilecek en büyük mirasın eğitim 
olduğunu bilerek, yönetim kurulu olarak bu talebi olumlu bularak yardım kararı 
aldık. Bu çağrıya katkıda bulunmak isteyen dostlarımızdan kitap ya da nakit yar-
dımlarını bekliyoruz. Nakit para yardımları ile de kitap setleri alınarak ilgili okula 
gönderilecektir. İlgilenen dostlarıma çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarım-
la...

Prof. Dr. Özgür Yağmur
ARK Genel Sekreteri

Kitap bağışına yaptığınız çağrı çok büyük 
karşılık buldu. Değerli üyelerimiz katkılarıyla 
ve ısrarı ile kampanyamızı bitirmeyi 
düşündüğümüz tarihten 3 defa uzatmak 
zorunda kaldık.

Sevgili Dostlarımız,
başta proje sorumlumuz GDB Sevgili Özgür 
Yağmur kardeşime ve siz üyelerimizin 
gösterdiği hassasiyete ve değerli 
katkılarınıza içtenlikle teşekkür ediyorum.

Özgür Başkan'ıma ikinci teşekkürüm 
de Kozan'da evi yanan bir öğrencimize 
aldığımız bilgisayar için 1. 000 TL destek 
vermesidir. Bu duyarlılığı için de ayrıca 
şükranlarımı sunuyorum.

Her şey
bu çağrı ile 
başladı...

Rotaract Zoom Seyhan Belediyesi Ziyareti

Kemal Attila
ARK 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
01 Ekim Behçet Homurlu
06 Ekim İdil Boyar
07 Ekim Gizem Ener
08 Ekim mustafa Paksoy
13 Ekim Nurzen Sezgin
16 Ekim Bihter Homurlu
17 Ekim Melda Sayın

DEVAMINI 
TAMAMLAYANLAR
Suat Kalfa / 12 Eylül ICC Türkiye 
toplantısı Tr-Ru seksiyonu
2430. Bölge Üyesi

KONUK ROTARYENLER
Mesut Koca / 2020-2021 Guv. Yrd.
Taner Büyükyılmaz / 2020-2021 Guv. Yrd.

İLK GELEN ÜYE
Tanju Olcar

KONUK KONUŞMACI
Sağlık Bakanlığı Covid 19
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Yeşim Taşova 
"Sepsis ve Corona Virüs Salgını"

ÖZGÜR
YAĞMUR

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ
01 Ekim Onur&Nil Homurlu
13 Ekim Mehmet&Nevin Eraydın
15 Ekim Osman&İlkay İrtel
16 Ekim Kazım&Suna Apa

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: 10.09.2020

Katılan Üye: 28
Katılım Oranı (%): 70

Adana'daki 6 Rotary Kulüp ve Osmaniye 
Rotary Kulübü dün akşam ortak yap-
tıkları İntercity toplantısında Covid 19 
Bilim Kurulu Üyesi Sayın Prof Dr Yeşim 
Taşova'yı misafir ettiler ve COVİD 19 ve 
SEPSİS hakkında çok detaylı bilgi sahibi 
oldular. Sayın Taşova'ya en içten teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

10 EKİM CUMARTESİ OCAKBAŞI

Cevdet Naci Gülalp, Zeki Yüzüak, Yalçın Özen, Selçuk Sız-
maz, Jozef Amado, Cem Baysan, Suat Topçu, Hasan Kodal

15 EKİM PERŞEMBE OCAKBAŞI

Mustafa Akçay, Gürcan Gül, Mithat Ateşok, Nazmi Kulakoğlu, 
Mehmet Eraydın, Turan Özer, Kadir Korur

İntercity Zoom 
toplantımızın konuğu
Prof. Dr. Yeşim Taşova'ydı.

Ocakbaşı




