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Hizmet yoluyla Barýþ temasý yerini Rotary ile Yaþamlarý Deðiþtirin e býraktý. Dönem, Bölgemizi uzun yýllar etkileyecek
çok olumlu bir geliþme ile baþladý. Dönemin ilk günü 1 Temmuz tarihinde Kavala Ýþ Merkezinde 4.Katta 405 numaralý iþyerinin
tapusu 2440.Bölge Federasyonunun üstüne geçti. Bildiðiniz gibi Bölgemize ait bir ofis satýn alýnmasý fikri Sevgili GDGmiz
Selim Yeðenin destekleri ile onun dönemindeki Federasyon Genel Kurulunda alýnmýþtý. Bölge Ofisi, Sevgili GDGlerimiz
Yeþim Yöney, Ahmet Gürmeriç, Güneþ Ertaþ dönemlerinde Federasyon bütçesinde oluþturulan ve aktarýlan fonlarla 125,000
Peþinat ve 6 yýllýk 325,000 kredi borçlanmasý ile alýnmýþtýr. Ben ve benden sonra hizmet edecek 5 Gelecek Dönem Bölge
Baþkanýnýn Federasyon bütçesinden her yýl yapacaklarý yaklaþýk 60,000TL yýllýk ödemelerle bu proje tamamlanacak ve bu
taþýnmaz Bölgemizin olacaktýr. Emeði geçen ve geçecek herkese þükranlarýmýzý sunarýz. Ofis alýmý için þimdiye kadar 26
Rotaryen biner (1000) TL katkýda bulunmuþlardýr. 1 Eylül ila 1 Aralýk arasýnda yeni bir kampanya baþlatmak ve bu önemli
olayýn tüm Rotaryenler tarafýndan duyulduðuna emin olmak istiyoruz. Ofis giriþinde isminin yer almasýný arzu eden ve katkýda
bulunacak Rotar yenler için bir þans daha verilmesi Yönetim Kur ulumuzca uygun bulunmuþtur.
Bu ay hepimizi ilgilendiren önemli bir baþka geliþme olmuþtur. Dönemimizin baþlamasýndan yaklaþýk üç ay önce Bilgi iþlem
Komite Baþkanýmýz Arif Söylem, Halkla Ýliþkiler Komite Baþkanýmýz Nedim Atilla, Halkla Ýliþkiler Komite üyesi Kökten Ulaþ
Birant, Sosyal Medya Komite Baþkaný Serkan Ceylan web sitemizi çaðdaþ ve sürdürülebilir altyapýya kavuþturmak için birçok
toplantý yaptýk. Çeþitli alternatifleri deðerlendirdikten sonra Rotaryen Serkan Ceylanýn profesyonelce yaptýðý teklifi kabul ettik.
Mayýs ayýnda baþladýðý çalýþmalarý sonucunda Aðustos ayý baþýnda bölgemizin resmi sitesi rotary2440.org iþleyiþ ve altyapýsý
tamamlandý ve yayýna açýldý. Þu sýralarda kullanýmla ilgili bilgilendirmeler devam ediyor. Bu çalýþmada bize destek veren
Sevgili GDGmiz Güneþ Ertaþa þükranlarýmýzý sunarýz. Uzun yýllar kullanabileceðimizi düþündüðümüz esnek, geliþmeye açýk,
çaðdaþ ve sürdürülebilir altyapýya ulaþtýðýmýzý düþünüyoruz. Ayrýca, yeni Web sitemiz, Federasyon bütçemizde Web sitemiz
için öngörülen bütçede %50(yüzde elli) den fazla tasarruf saðlamaktadýr. Bu altyapýnýn saðladýðý yeni özellikler sayesinde
Federasyona ilave gelirler elde edilmesi düþünülmektedir.
Döneme 10. Grup ve 4.Grup Kulüp ziyaretleri ile baþladým. Aylýk mektubumda geneli ilgilendiren konularda deðerlendirmeler
yapacaðým; detaylarý sosyal medyada, web sitemizde, ve dönemimizde bu hafta web sitelerinde bulabilirsiniz. Tüm
RKlerimizin projelerini sosyal medyada ve yukarýda bahsedilen Web sitelerinde duyurup bizlerle paylaþmalarýný önemle rica
ederim. U.R. Yöntem El Kitabýnda sizlere her ay geneli ilgilendiren konular duyurmam isteniyor. Ziyaret ettiðim Kulüpleri,
heyecanlý, arzulu, hizmet ve büyümek isteyen Kulüpler olarak gördüm, bu da geleceðimiz için çok sevindirici. Burada
deðinmeden geçemeyeceðim hepinizi ilgilendirebileceðini düþündüðüm bir projeden bahsetmek istiyorum. Yaklaþýk 10 yýl
önce Kuþadasý RK yapay resif projesini baþlattý. Bu yýl ilave bir 50 bin TLlik bütçe ile projeyi geniþletmeyi planlýyorlar.
Bugünkü avlanma koþullarý devam ettiði takdirde, ilim adamlarý 2050 yýlýnda denizlerde doðal ortamda avlanabilecek balýk
kalmayacaðýný öngörüyorlar. Bu gidiþatý durdurabilecek en önemli önlemlerden bir tanesi yapay resif ( balýklarý koruma ve
üreme alanlarý) uygulamasýdýr. Bu yöntemde Japonlar lider konumdalar. Belki bir rüya, ama, Bölgemiz kýyý kentlerinde
Çanakkaleden, Marmarise RKlerimiz bu uygulamayý yaygýnlaþtýrabilirlerse insanlýða ve çevreye önemli bir hizmet yapmýþ
olurlar diye düþünüyorum. Kuþadasý örneðinde olduðu gibi yapay resiflerde ruhsat belediyeye ait oluyor. Bu baðlamda,
ziyaretlerimde görüþebildiðim tüm Belediye Baþkanlarýna (Bodrum Belediye Baþkaný, Ayvalýk Belediye Baþkaný..) konuyu
açtým. Geçen sene Köyiþleri Bakanlýðýnýn, Burhaniye, Akçay, Üçkuyu bölgesinde yapay resif yarattýklarýný memnuniyetle
öðrendim. Dikkate alýnmasý gereken bir not olarak, bu konuya trol lobisinin ülkemizde muhalefeti olduðunu bilmenizi isterim.
Gelecek aya buluþmak üzere, hepinize sevgi ve saygýlarýmý sunarým.
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Rotary 2440. Bölge Baþkaný
Not: Saymanýmýz Temmuz ayý itibarý ile ödenmesi gereken taksitlerin en kýsa zamanda tamamlanmasýný rica etmektedir.

