Kıymetli Başkanlarım, Genel Sekreterlerim ve Rotaryenler,
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2014 yılının hepinize sağlık, başarı, huzur getirmesini; sevdiklerinizle birlikte mutlu, keyifli günlerle
dolu olmasını gönülden dilerim.
Dönemimizin yarısına geldik. En son girişimlerimiz arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin
kurduğu Kent Konseyinde Rotary – tüzel kişilik - olarak yer almak için başvuru yapmamız
bulunmaktadır. En kısa zamanda formaliteleri tamamlayıp Belediye Başkanımız Sn. Aziz
Kocaoğlu’nun sıcak baktığı müracaatımızı takip edip, Kent Konseyinde yerimizi alacağız. 21 Ocak
tarihinde IYFR (Denizci Rotaryenler) İzmir filosunu Rtn. Fatih Akçiçek Başkanlığında yeniden
kurmak için toplanacağız.
Sosyal medya konusu bu yıl öncelikli konularımızdan bir tanesiydi biliyorsunuz. Bu hususta fark
yaratabilmek için dönem başlamadan hazırlıklara başlamıştık ve Sosyal Medya Komitemiz
Başkanı Serkan Ceylan bize istediğimiz gibi bir alt yapı hazırladı. Hepinizi yeni “web” sitemizi
keşfetmeye çağırıyorum. Bu çalışmalarda bize her zaman yardımcı olan GDG Güneş Ertaş halen
çok az sayıda Rotaryenin özel şifresini aldığını bildiriyor. Yeni “web” sitemiz iki siteden oluşuyor.
Birincisi genel topluma açık olan ve Rotary olarak yaptığımız projeleri herkesin izleyip bilgi
edinebileceği site; ikincisi ise sadece Rotaryenlerin özel şifreleriyle ulaşabileceği ve kişisel
bilgilerimizin yer aldığı site. İzmir’de yaptığımız Halkla İlişkiler Seminerinde konuşmacı
konuklarımızdan, Reklamcılık sektöründe çok tanınmış, Sayın Murat Gürkay yeni sitemizden
sitayişle bahsetti. Emeği geçen başta Rtn. Serkan Ceylan, GDG Güneş Ertaş, Rtn. Arif Söylem,
Rtn. Nedim Atilla’ya teşekkür ederiz.
Çok önemli diğer bir husus, Kulüplerimizin Afet Barınak Paketlerini almaya başlamalarıdır. Bana
ulaşan en son bilgilere göre altı kulübümüz Afet Barınak Paketlerini aldılar. Bir sonraki
mektubumda bu gelişmeye daha geniş yer vereceğim.
7 Ocak tarihi itibarı ile Rotary Hatıra Ormanı projemiz 18989 fidana ulaşmıştır.
2013 yılının muhasebesini bu mektupta yapmak istemiyorum; ancak gerçekleştirilen bir proje var ki
ona değinmeden geçemeyeceğim. Çalıştayımızın son etkinliği olan Sesli ve Sessiz Koro
gecesinde bir konuşma yapmıştım. O konuşmamda Piri Reis’in dünya haritasını yapmasının 500.
Yılı olması münasebetiyle, 2013 yılının - Türk delegasyonunun talebi üzerine - UNESCO
tarafından Piri Reis yılı olarak kutlandığını paylaşmış; bu doğrultuda, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 3 Ekim 1926’da Sarayburnu’ndan heykelinin açılışı münasebetiyle yaptığı konuşmada:
“Heykelimin yapılmasına izin vererek halkın isteğini kırmamış oldum. Heykel sanatına alışılmasına
benim heykelimin yardımcı olacağını düşünmüyorum. Belki bu yolla heykel sanatı gelişir.
Memleket heykellerle süslenir. Bence ilk fırsatta Mimar Sinan’ın, İbn-i Sina’nın, Piri Reis’in de
heykelleri yapılmalı. Bu büyük insanları unutturmamalıyız,” şeklindeki sözlerini okumuştum.
Bu anlamlı yılda, Bodrum’da açılan Piri Reis parkı ile Atatürk’ün bu vasiyetini yerine getirerek Piri
Reis’in unutulmamasına katkıda bulunduk. Kendisine “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözcüğünü
kılavuz edinmiş bir birey olarak bu gerçekleşmeden büyük gurur duyduğumu bilmenizi isterim.
Teşekkürler Rotary.
Hepinize en derin Sevgi ve Saygılarımla,
Esat Kardıçalı
U.R. 2440. Bölge Başkanı
2013-2014

ARALIK 2013 DEVAM RAPORU

2Sf.

