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     Çocuklarımızı artık, düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, 
içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimî düşüncel-
erine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde 
yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı 
sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışmalıdır… Ancak bu suretledir ki, çocuklarımız         
memlekete yararlı birer vatandaş ve mükemmel birer insan olurlar.

Değerli dostlarım,
     Geçtiğimiz hafta onur konuğu ve konuşmacımız, yakından 
tanıdığımız Serdar Aksoy’du. Uzun yıllar Adana-Mersin Vergi 
Dairesi Başkanlığı yaptıktan sonra özel sektöre geçerek Deloitte 
Çözüm Ortağı ve Temsilciliği görevine başladı. Yeni iş hayatında 
kendisine başarılar diliyor ve verdiği değerli bilgiler için teşekkür 
ediyoruz.
     Bu hafta onur konuğu ve konuşmacımız Akdeniz Yaş Sebze ve 
Meyve ihracatcıları Birliği Başkanı Sn. Ali Kavak, bizlere narenciye 
sezonunu değerlendirecek. Özellikle çiftçi dostlarımızı yakından 
ilgilendirecek bir toplantı olacağını düşünüyorum.
     2. Grup Ocakbaşı grubunun gerçekleştirdiği  proje ile Mersin 
Devlet Opera ve Balesine giderek ‘’Carmen’’ operasını izledik. Son 
derece organize bir şekilde geçen programda otobüsümüzdeki 
sandiviçlerden tutun da, Opera sonrası tantuniciyi açık tutmaya 
kadar herşey detaylı  bir şekilde planlanmıştı. Bunların dışında 
ocakbaşı başkanı Gürcan Gül’ün hem gidiş yolunda hem de dönüş 
yolunda hazırladığı yarışma bize yolu unutturdu. Çoğumuzun 
ilk kez duyduğu Adana terimleri sorularına en çok doğru cevabı 
veren Aydın-Gonca Önen çifti oldu ve ödül olarak bir kese altın 
kazandılar. Daha sonra ise kazandıkları bir kese altını kulübümüz 
projelerine bağışladılar. Kendilerini tebrik ediyor ve ayrıca teşekkür 
ediyoruz. Bu güzel organizasyon için ocakbaşı başkanımız Gürcan 
Gül nezdinde tüm üyelerimize ve eşlerimize de teşekkür ediyorum. 
     23 Ocak Perşembe (bugün) akşamı  4. Grup Ocakbaşı’nın 
düzenlediği bar gecesine katılacağız. Eşlerimizin hazırladığı güzel 
aperatifler ve güzel müzik ile stres atacağımız keyifli bir akşam 
olacağını düşünüyorum.
     Değerli Dostlarım 6 Şubat Perşembe günü Guvernörümüz 
kulübümüze resmi ziyaretini yapacak. Akşam eşli olarak 
Guvernörümüz Gürkan Olguntürk ve değerli eşleri Rana’yı 
ağırlayacağız. Tüm dostlarımızın katılımını bekliyoruz.
  14 Şubat’ta Ladies night Gecemizi Sheraton otelinde 
gerçekleştiriyoruz. Şimdiden ajandalarınıza bu iki özel günümüzü 
kaydetmenizi rica ederim.

Sevgiyle Kalın...

Deloitte Çözüm Ortağı ve Temsilcisi Sn. Serdar Aksoy’a verdiği değerli 
bilgiler için teşekkür ederiz.

2. Ocakbaşı Grubumuzun düzenlediği gezi ile Mersin Devlet Opera ve 
Balesi’nin sergilediği “Carmen” operasını izlemeye gittik.



KULÜP FAALİYETLERİMİZ

GEÇEN HAFTA
Geçen haftaki toplantımızın onur konuğu ve misafir konuşmacısı Eski Adana ve Mersin Vergi Dairesi Başkanı, Deloitte Türkiye 
Vergi Hizmetleri Ortağı Sayın Ali Serdar Aksoy idi. Sayın Aksoy konuşmasında Deloitte Türkiye tarafından denetim, kurumsal 
finansman, danışmanlık, kurumsal risk ve vergi konularında verilen hizmetlerle ilgili bilgiler verdi ve üyelerimize vergi ince-
leme sürecinde dikkate edilmesi gereken konuları anlattı. Kendisine kulübümüzü ziyareti ve verdiği değerli bilgiler için bir 
kez daha teşekkür ederiz.

Gürcan Gül başkanımızın sorduğu Adana terimlerine en fazla doğru cevabı 
veren Aydın-Gonca Önen çifti bir kese altın kazandılar ve külübümüze 

bağışladılar. Teşekkür ederiz

Ali KAVAK 
1949 yılında Antakya’nın Karaali köyünde doğdum. 
Köyümüzde okul olmadığından ilköğrenimimi 
Karaali İlkokulunda tamamladım.1963-64 öğretim 
yılında sınavı kazanarak Yatılı Düziçi İlköğretmen 
Okulu’na başladım. 1970’te öğretmen okulunu 
birincilikle bitirerek öğretmenlik hayatıma başladım. 
1977 yılında öğretmenlikten ayrılarak ticari hayata 
atıldım. Ticari hayatıma halen ihracat, ambalaj 
sanayi, inşaat, akaryakıt bayiliği, uluslararası 

nakliye, matbaacılık, yerel gazetecilik gibi sektörlerde devam ediyorum. 
Bu arada 1995 ve 1996 yıllarında Hatayspor Kulübü başkanlığı, 2005-2006 
yıllarında Antakya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı, Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları Konsey üyeliği, bir dönem Antakya Belediyesi Belediye 
Meclis üyeliği, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu 
üyeliği yaptım. 24 yıldır Akdeniz Yaş Sebze İhracatçıları Birliği başkanlığı, 
üç dönemdir AKİB Başkanlar Kurulu başkanlığı, 7 yıldır Türkiye Turunçgil 
Konseyi başkanlığı ile Türkiye Narenciye Tanıtım Grubu başkanlığını 
yapmaya devam ediyorum. Evliyim, dört çocuğum var. 

KONUK KONUŞMACIMIZ

2. Ocakbaşı Grubumuzun Mersin gezisinden görüntüler



ROTARY’ ANN
 Bu ifadenin anlamı ilginçtir. Rotary kulübündeki 
erkek üyelerin eşlerine yakıştırılan Amerika’da üretilmiş bir 
isim.  Kulüp üyeliği ve yükümlülükleri kişiye özeldir. Ancak 
Rotary kulüplerinde  eşlerin desteği ve kulüp hizmetlerine, 
birlik ve beraberlik ruhunun oluşmasına katkıları inkar 
edilemez.  Biz buna Rotary Ailesi de demekteyiz.  Bir açıdan 
hepimiz kendimizi bir ailenin fertleri gibi görmekteyiz.

 1980’li yıllara kadar Rotary kulüp üyeleri iş ve meslek 
sahibi (men) erkeklerden oluşurken daha sonra tüzük 
değişikliği ile kadın üyeler de alınmaya başlandı. Kulüp 
üyelerine İngilizce aidiyet takısının ilavesiyle “Rotarian” 
deniliyor. Çok değer verdiğimiz eşlerimize de Rotary ailesi 
ile olan  ilişkisini belirtmek için ne demeli? 1910 yılında, 
Amerika’da bir konferansa giderken delegelerden biri 
tanıştığı diğer bir kulüp başkanının eşine adını sorunca 
“Ann” diye cevap almış.  Bunun üzerine “Size Rotary’Ann 
diyebilir miyim, zira kocanız Rotarian siz de onun eşi olarak 
Rotary’Ann oluyorsunuz” diye karşılık vermiş. Bu şaka pek 
beğenildiği için, o tarihten sonra Rotary Kulüp üyelerinin 
eşlerine hep “Rotay ‘Ann” deyimi kullanılagelmiştir.

 Burada ilginç olan şey,  erkek  üyelerin rotaryen 
olarak isimlendirilmesindeki kelimenin ses akışına benzer 
şekilde rotarien olarak söylenmesindeki uyumu olmuştur.  Bu 
şekilde onlar da kulüp üyesi gibi algılanıyorlardı.  Uzun yıllar 
bu gelenek devam etti.  Hanımlı (eşli) geceler “Rotary’Ann” 
lerin gecesi diye anılırdı.

 Şimdi artık kadın üyeler de var. Onlar Rotaryen, 
peki eşlerine hangi isimle hitap edeceğiz. Yurt dışında 
oluşan geleneği bilmiyorum amma bizde geçmiş tarihte bir 
Guvernör “Rot-eş” diye bir kelime ortaya attı. Ne derece 
tuttu, yaygın kullanılıyor mu ?  Pek zan etmiyorum. Belki 
kadın Rotaryen eşlerine uyabilir amma, erkek Rotaryenlerin 
eşlerine kullanmak bana sıcak gelmiyor.

 Kulübümüzde halen hiç kadın üye yok.  Bu nedenle 
bizler rahatça eşlerimize “ROTAR’ANN” (Rotarien)  diye 
hitap etme şansına sahibiz. Bu suretle onları  –eş-  takısı 
ile değil gerçek bir kulüp üyesi gibi onurlandırabiliriz. Eşli 
yapılan herhangi bir toplantıda Başkanın “Sevgili Rotaryen 
ve Rotarienler” diye hitap etmesi güzel olmaz mı ?   Şubat 
ayındaki gecemizi Rotary’Ann- lerin gecesi (Ladies Night) 
olarak kutlayacağız.

ULUSLARARASI ASAMBLE (ASSEMBLY) NEDİR?

 Rotary toplantılarının en önemlilerinden biri olan 
Uluslararası Asamble’ye, UR’nin genel yöneticileri, UR komite 
başkanları, dünyanın her yerinden gelen Bölge Guvernör Adayları 
ve UR yönetim kurulunca belirlenen diğer kişiler katılırlar. 
Uluslararası Asamble, o yılın Temmuz ayı başında göreve başlayacak 
olan Bölge Guvernörleri için okul niteliği taşır. Gelecek dönem 
guvernör adayları ve eşleri birlikte her sabah genel oturumların 
yapıldığı salona, üzerinde “Öğrenmek için Geldiniz, Hizmet 
için Döneceksiniz” sloganı yer alan kapıdan geçerek girerler. 
Uluslararası Asamble’nin amacı; Gelecek Dönem Guvernörlerine 
Rotary ve yönetim görevlileri ile bilgi aktarımı, kendilerinin motive 
edilmeleri, ilham verilmesi ve diğer katılımcılarla birlikte gelecek 
yılın UR Programları ve etkinlikleri üzerinde tartışma ve planlama 
olanağı tanınmasıdır. Kendi dönemlerine esas teşkil edecek UR 
Tema’sını öğrenmektir. Asamble, bir karar ve yönetim organı 
değildir. Her yıl Şubat veya Mart aylarında yapılır. Genelde bir 
hafta süren toplantılar, deneyimli Rotaryenler tarafından yapılan 
konuşmaları, katılımcıların kendi kültürleriyle ilgili gösterilerini, 
sesli ve görüntülü takdimleri ve grup çalışmalarını içerir. Bölge 
Guvernörleri, Uluslararası Asamble’den Rotary’i, ülkelerinde ve 
bölgelerinde daha iyi, net bir şekilde anlatabilmek için gereken 
bilgileri kazanmış olarak ayrılırlar.

Opera sonrası Göksel Tantuni’yi açtırarak güzel bir ziyafet çektik.



Yaşar YİĞİT
2013 - 2014 Dönem

Genel Sekreteri

KULÜP MERKEZİ
Fuzuli Caddesi Galeria İş Merkezi
No: 140/65 - Seyhan / ADANA
Tel: 0322 458 33 35

Toplantı Yeri
Toplantı Günü
Toplantı Saati

: Adana HiltonSA
: Perşembe
: 12:30

Ofis Sekreteri:   Murat Durna
              0505 811 50 54
                             muratdurna@gmail.com 

Bültenimizi www.adanarotary.org.tr adresinden online olarak takip edebilirsiniz. E-mail: info@adanarotary.org.tr

Uluslararası Rotary Başkanı
2430. Bölge Guvernörü
2430. Bölge 2. Grup Guvernör Yrd.
2013-2014 Dönem Başkanı
Geçmiş Dönem Başkanı
Başkan Yardımcısı
Genel Sekreter
Sayman
Kulüp Hizmetleri Kom. Bşk.
Meslek Hizmetleri Kom. Bşk.
Toplum Hizmetleri Kom. Bşk.
Gençlik Hizmetleri Kom. Bşk.
Uluslararası Hizmetleri Kom. Bşk.

Toplantı No
Toplantı Tarihi
Üye Sayısı
Katılan Üye
Katılım Oranı
Dev. Muaf. Üye
Paul Harris Dostu
Paul Harris Dostu Adayı
Benefactor

: Ron D. BURTON
: Gürkan OLGUNTÜRK
: Semih ALYAKUT
: Tolga TUTAŞ
: Suat KALFA
: Turgut PARLAK
: Yaşar YİĞİT
: Ali Özkan SAYIN
: Kazım APA
: Mutlu DOĞRU
: Uğur PAKSOY
: Taner ACAR
: Halid MİLLİ

DÖRTLÜ ÖZDENETİM
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?

K U L Ü P  H A B E R L E R İ

: 2242
: 16.01.2014
: 68
: 26
: 50
: 16
: 52
: 16
: 30 

DOĞUM GÜNLERİ
     23 OCAK     EMİNE GÜRSEL

KONUKLARIMIZ
MUSTAFA AYTEKİN - ÇETİN KURŞUN

(UÇAR ERDAL KONUĞU)

İLK GELEN ÜYE
OKAN TOPALOĞLU

MAZERET İLETENLER
UĞUR PAKSOY

MUSTAFA AKÇAY

MENÜ
Çin Böreği

Arpacık Soğan Sos ile

Szchuan Chicken
Cantonesse Rice ile

Kızarmış Dondurma
Bal Sos ile

 Dostumuz Alpay Sezgin‘nin amcası, değerli büyüğümüz 
Fikret Sezgin böbrek rahatsızlığı nedeni ile hastane tedavi edilmektedir.
Fikret abimize geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına 
kavuşması için acil şifalar dileriz...

 Değerli dostlar, Coşar Çopuroğlu başkanlığındaki ocakbaşı 
grubu 2 Mart 2014 Pazar günü sabah 05:30’da Eski Adana’da Rakı 
gecesi düzenleyecektir. Katılımızı bekliyoruz.


