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Mektubu

Adana

Kulübü

Sevgili Rotary ailem, 

Yeni bir dönem başlarken, geçen dönem büyük 
bir özveriyle çalışan Lütfi Başkan ve sevgili Aslı’ya, 
Yönetim Kurulu üyelerine ve sevgili eşlerine, 
yönetim kurulum adına ayrı ayrı teşekkür ederim. 
Kulübümüzün 50. yılına denk gelen bu döneminde 
çok başarılı ve kalıcı projelere imza attılar.

Dönemimizin ilk günü, 1 Temmuzda, Türkiye’nin 
3 Rotary bölgesinden gelen binlerce rotaryen 
dostlarımızla ilham kaynağımız olan Ata’mızın 
huzuruna çıktık. Oradaki coşku muhteşemdi. 
Ben, eşim Derya, çocuklarım Başak ve Emir, bir 
kez daha Ata’mızın huzurunda Cumhuriyetimizin 
değerlerine sahip çıkacağımıza ant içtik.

Sevgili dostlarım,

Bu sene dönem temamız: “İlham kaynağı olalım.” 

Mor dönem olarak adlandırılan bu dönemde, Gu-
vernörümüz sevgili Altan Arslan ve eşi Neslihan’ın 
önderliğinde çok keyifli bir dönem geçireceğimizi 
ümit ediyorum. 

Bu dönem 2430. Bölge Yönetiminde kulübümüzden 
sevgili Kazım Apa Konuşmacı Bankasından Sorumlu 
Guvernör Yardımcısı; Mustafa Öncül Konvansiyo-
nel Medya İlişkileri Komite Başkanı; Yalçın Özen 
ise Genç Rotaryenlerden Sorumlu Komite Başkanı 
olarak görev yapacak. Kendilerine bu görevlerinde 
başarılar dilerim.

Bu dönem Adana’ki Rotary Kulüp dönemdaş baş-
kanlarımız ile daha fazla ortak projeler planlıyoruz. 
Bu konuda Kulüplerden Sorumlu Guvernör Yardım-
cımız Oral Korurlar ve sevgili eşi Yeşim, çok emek 
harcadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Yönetim Kurulumuz ile dönem faaliyetlerimizi plan-
lamak için yaklaşık 1 yıl öncesinden bir araya geldik. 
Birçok projeyi, uzun sohbetlerin yapıldığı Ocakbaşı 
toplantılarında planladık. Gençlerimiz geleceğimiz 
dedik ve yönetim kurulumuzu külübümüzdeki en 
genç üyelerimizden oluşturduk. Böylece geleceğe 
daha emin adımlarla yürümekteyiz. Yedek üyele-
rimizin Yönetim Kurulu kararlarında daha etkin 
olmalarını sağladık.

Komitelerimizi ve Ocakbaşı grup başkanlarını 
yönetim kurulumuzdan seçtik. Kulübümüzdeki 
her dostumuzun en az bir komitede görev almasını 
sağladık ve bunu dönem kitapçığında yayınladık.

Rotaract ve intractlarımız ile daha sık bir araya gelip, 
onlarla ortak projeler planladık. Bundan sonra her 
toplantımıza bir rotaract üyemizi davet edeceğiz.

Dönemimizde daha insan odaklı projelere yer vere-
ceğiz. Yetenekli genç sporcular, ihtiyaç sahibi başarılı 
öğrenciler, girişimci kadınlar, engelli sporcular… 
Yaşamına dokunduğumuz kişinin -bir kişi bile olsa- 
yaşam şartlarını iyileştirebilirsek, bu bizim için büyük 
bir başarı olacaktır.

Kulübümuzün gelenekselleşmiş gezilerini ve keyifli 
anlarını daha da artırmak için çok güzel programlar 
hazırladık. Yurt dışı gezimiz ekim ayında Sicilya’ya ve 
yurt içi gezimiz eylül ayında Tanju ve Nebiye dost-
larımızın Marmaris Selimiye’deki Badem Tatilevi’ne 
olacaktır. 

Kulüp bültenimize renk katmak adına, siz değerli 
dostlarımızdan “hayata dair” yazılar istedik; sevgili 
eşlerimizden “Eşlerimiz hobilerini anlatıyor konulu” 
yazılar istedik. Birçok dostumuz sizler için çok keyifli 
yazılar hazırladı. Bültenimizi arzu eden dostlarımızın 
adreslerine göndereceğiz.

Umarım dönemimiz, 50 yıllık köklü kulübümüzde 
tüm projeleri hayata geçirirken “birlikten kuvvet 
doğar anlayışı ile” çalıştığımız anlarla dopdolu olur. 
Vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederim. 

YAŞAR YİĞİT
2018 - 2019 Dönem Başkanı
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İstanbul ve San Francisco merkezli Citus Data'nın kuru-
cu ortağıdır. Y Combinator, Ron Conway, Yuri Milner 
ve Paul Buchheit gibi yatırımcılar tarafından desteklen-
mekte olan Citus Data, büyük ölçekli veri analizi için ta-
sarlanmış dağıtık veritabanı çözümleri sunmaktadır ve 
veri analizi pazarını dağıtık olarak yeniden tanımlamayı 
hedefler. 

Umur, Citus Data öncesinde, veri analizi ürünleri sunan 
TrueDemand adlı Silikon Vadisi start-up'ında aralarında 
Wal-Mart, Target, Kimberly Clark, L'Oreal gibi müşte-
rilerin dahil olduğu kurumlarda yeni iş ve süreçler ge-
liştirmekten sorumluydu ve yazılım satışlarını yürüttü. 
TrueDemand'in 2009 yılı sonunda satın alınmasını taki-
ben İstanbul'a döndü. Daha öncesinde, Boston Consul-
ting Group bünyesinde Amerika ve Avrupa'daki çeşitli 
projelerde strateji ve yönetim danışmanlığı yaptı. Daha 
yakınlarda ise Mekanist.net'in Genel Müdürü görevini 
yürüttü ve şirketin büyümesi sürecini yönetti. 

Umur'un Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden lisans, Stanford Üniversitesi Yönetim Bi-
limleri bölümünden ise master derecesi bulunmaktadır.

2017-2018 dönemi boyunca çok başarılı bir dönem geçiren sevgili başkanımız Lütfi Soyupak'tan hizmet bayrağını almanın heyecanını yaşadık. Bir 
yıldır büyük bir heyecanla beklediğimiz gece gerçekten muhteşem hazırlanmıştı. Emeği geçen tüm dostlarımıza gönül dolusu teşekkürler.

Rotary Kulübü başkanları 
olarak görev aldıktan sonra 
hep birlikte Ata'mızın 
huzuruna çıktık, saygı 
duruşunda bulunduk.

Benim için bir başka önem-
li şey de  Rotaract başkanı 
olan kızım Başak ile aynı 
dönemde Rotary'de baş-
kanlık yapmanın kısmet 
olmasıydı.

Guvernorumuz Altan Arslan Guvernör Yardımıcısı Oral Korurlar ve  Adana 
dönemdaş Rotary kulüp başkanlarımız ile Anıtkabir'deyiz.

21 temmuz Kulup olagan Genel kurul toplantısında  divanı 
Başkanımız Fehmi Çubukçu genel kurul acilis konuşması 
yapıyor.  

Konuk Konuşmacımız

Umur Çubukçu

Atamızın huzuruna çıktık

Artık görev sırası bizde

Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bul. Talat Homurlu Apt. No: 20 K: 2/4  Seyhan-ADANA  • 0322 457 7795 

www.onanyapi.com.tr

Sevgili dostlar, bülten için bu dönem dostlarimizin bazılarından hayata dair , 
sevgi ve dostluk üzerine yada serbestçe kendisinin belirleyeceği herkesin ilgisini 
çekebilecek bir konuda bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde yazılar istedim. Ayrıca 
sevgili eşlerimizden de "Eşlerimiz Hobilerini Anlatıyor" konu başlığında yazılar 
istedim. Şu ana kadar 4 kişi  yazılarını  hazırlandı. Bunları bultenimizde her hafta 
yayınlayacağız. 

Bültenimizde yayınlanmak üzere bizimle paylaşmak istediğiniz yazılarınız 
varsa bizimle paylaşır mısınız?

Yazılarınızı Bekliyoruz







Dörtlü Özdenetim
Düşündüklerimiz, söylediklerimiz ve 
yaptıklarımız

• Gerçeğe uygun mu?
• İlgililerin tümü için adil mi?
• İyi niyet ve daha iyi dostluk sağlayacak mı?
• İlgililerin tümü çin yararlı mı?

Uluslararası Rotary Baskanı: Barry RASSIN
2430. Bölge Guvernörü: N. Altan ARSLAN
2430. Bölge Guvernör Yardımcısı (Grup Aboo): Oral KORURLAR

2017-2018 Dönem Başkanı: Yaşar YİĞİT
Geçmis Dönem Başkanı: Lütfi SOYUPAK
As Baskan: Mutlu DOĞRU
Genel Sekreter: Özgür YAYCIOĞLU
Sayman: Murat YILMAZ
Üye: Mustafa AKÇAY
Üye: M. Kemal ÖNDER
Üye: Abdullah ÖNGEN
Üye: Ali HOMURLU
Üye: Mithat ATEŞOK

KULÜP MERKEZİ: Fuzuli Cd. Galleria Is Mrk.  No : 140/65 Seyhan /ADANA  Tel: 0322 458 33 35
TOPLANTI YERİ: Adana HiltonSA  Toplantı Günü: Persembe Toplantı Saati: 12:30
Ofis Sekreteri: Vahide ÖZDEMİR  İletisim:  0506 69212 23 -  ovahideolca@gmail.com

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

Toplantı No: 2450
Toplantı Tarihi: 28.06.2018
Üye Sayısı: 71
Katılan Üye: 43
Katılım Oranı: % 75

Dev. Muaf. Üye: 24
Paul Harris Dostu: 100
Paul Harris Dostu Adayı: 0
Benefactor: 17

Kulüp Haberleri

DOĞUM GÜNÜ KUTLAYANLAR
1 Temmuz Mustafa Kemal Önder
5 Temmuz Kadir Korur

EVLİLİK YILDÖNÜMLERİ:
5 Temmuz Rıfkı ve Sinem Başlamışlı
6 Temmuz Özgür ve Meltem Yağmur

MAZERET İLETENLER
• Coşar Çopuroglu • Cevdet Naci  Gülalp •  Aydın Önen
• Gürsel Tanrıver

İLK GELEN ÜYE:
Behiç Pakyürek

Sevgili dostlar yeni bir dönem, yeni bir yönetim 
ile huzurlarınızdayız. İnşallah hep birlikte  
hizmet dolu bir yıl geçireceğiz.

12 Temmuz 2018 Perşembe günkü toplantı-
mızı  2. Kulüp  Asamblesi olarak gerçekleştire-
ceğiz.  Asamblemizde yönetim olarak  hedef 
ve projelerimizi anlatacağız. Adana'da olan 
dostlarımızı bekliyoruz.Geçen gün araba ile giderken kırmı-

zı ışıkta durmanın ne kadar önemli 
olduğunu tekrar anladım. Aslında 
kırmızı ışık bana şöyle diyordu, ‘’ eğer 
beni görmezden gelirsen hem kendine 
hem de başkalarına zarar verirsin !...’’. 
Aslında kırmızı ışık, kişisel ya da top-
lumsal yaşamda nerede durmamız ge-
rektiğini bize hatırlatan bir imge. Diğer 
taraftan durmamız gereken noktada ,  
diğerlerinin hak ve özgürlüklerinin 

başladığını hatırlatıyordu.

 Yaşamın her alanında;  duracağımız 
yeri bilmek ya da kırmızı ışıkta geçme-
mek  önemli. Dilerseniz örnekleyelim; 
ameliyatta duracağı yeri bilemeyen 
cerrah, hastasının yaşamında onul-
maz hasarlara neden olabilir. Hekimlik 
sanatını icra edecek olan genç hekim-
lere ilk uyarı, Hippokrat’tan gelmiştir; 
‘’primum nihil nocere’’  yani ‘’önce 
zarar verme’’. Aslında Hippokrat’ın 
öğretisinde önce hastayı, dolaylı ola-
rak ta hekimi koruyan bir önerme 
söz konusudur. Hippokrat, hekimlere 
eğitimini almadığın, iyi bilmediğin ko-
nuda hastanın sağaltımını (tedavisini) 
üstlenme demektedir.

 Bir ülkeyi yönetmeye talip olan yöne-
ticileri ele alalım; koltuk ve iktidar hır-
sıyla, toplumun demokratik talepleri-
ni gözardı ederlerse, mevcut yasalarda 
kendi iktidar erkini güçlendirmek adı-
na değişiklikler yaparsa, yönetimin bir 
uzlaşma sanatı olduğunu unuturlarsa 

toplumsal kaos kaçınılmaz olacaktır. 
Ülkelerin tarihleri nerede duracağını 
bilemeyen yöneticiler ve kaçınılmaz 
sonları ile doludur. Bu örnekleri yaşa-
mın tüm alanlarında  verebiliriz.

 Kişilerin, toplumların nerede ve ne 
zaman duracağını bilmesi ancak eği-
timle olasıdır.  Çağdaş ve demokratik 
toplumlarda, birey sahip olduğu te-
mel hak ve özgürlüklerinin bilincinde-
dir. Sahip olduğu temel hakların, diğer 
bireylerinde hakkı olduğunu içselleş-
tirmiştir. Ülkeyi yönetenler ve vatan-
daşlar; anayasanın kurallarına uymak-
la yükümlü olduklarını, hiçbir kişiye 
ve zümreye ayrıcalık yapılmayacağını, 
tüm vatandaşların kanunlar önün-
de eşit olduğunu kabul etmektedir. 
Günü kurtaran yasalarla ülkenin yö-
netilemeyeceğini, vatandaşın seçimde 
verdiği oyun belirli bir süreyi kapsadı-
ğını, muhalif vatandaşların hakkını da 
korumakla yükümlü olduğunu unut-
mamalıdır. Özetle uygulamalarda du-
racakları yeri bilmekle yükümlüdürler.

 En büyük erdem, yaşamda duracağın 
yeri bilmektir.  Bunu yaşama geçiren-
ler başkalarının hak ve özgürlüklerine 
de saygı gösterirler

Duracağın yeri bilmek
ya da kırmızı ışıkta geçmek

Prof. Dr.  Özgür Yağmur

Konuk Yazar


