Kıymetli Başkanlarımız, Genel Sekreterlerimiz ve Rotaryenler,

EKİM ’13

Dönem projelerimizden “Afet Barınak Paketi Lojistik Merkezi” uygulamaya hazır hale gelmiştir.
Basında da duyurulduğu gibi Urla Belediye Başkanı Sn. M.Selçuk Karaosmanoğlu ile 31 Ekim
Perşembe günü işbirliği protokolümüzü imzaladık. Urla Belediyesinin bize tahsis ettiği kapalı alanda
yaklaşık 500 Afet Barınak Paketi stoklamamız mümkün olacaktır. Bu Lojistik merkezimizi
doldurduktan sonra başka Belediyeler ile benzeri protokoller yapılabilir. Bu çalışmaya paralel olarak
Komite Başkanımız Rtn.Erhan Gökdağ ve ekip arkadaşları paketimizi son haline getirdiler. Her bir
paketin fiyatı 1850 TL’dir. Kulüplerimizin bu paketlere sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bu proje için ayrı
bir banka hesap numarası düşünülmüştür. Başkanlarımızın, Rotary 2440. Bölge Federasyonu Garanti
Bankası Alsancak Şubesi 127 – 6295120 numaralı (IBAN: TR04 0006 2000 1270 0006 2951 20)
hesap numarasına havale göndermeleri yeterli olacaktır. Paketin içerik listesi ikinci sayfamızdadır.
Cumhuriyetimizin 90. Yıl Kutlamaları Bölgemizde büyük bir coşku ve geniş katılımla gerçekleşmiştir.
Emeği geçen ve katılan tüm Rotaryen Dostlarımıza en samimi duygularımla bir kere daha teşekkür
etmek isterim.
Rotary’nin toplumdaki görünürlülüğünün yükseltilmesi amacıyla, bu yıl Kulüplerin birlikte çalışmalarını
çeşitli eylem planlarıyla teşvik ettik, teşvik etmeye devam ediyoruz. Bu düşünce tarzımıza paralel
olarak Bölgeler arası yakınlaşmayı arttıracak bir yaklaşımımızı tanıtmak istiyoruz. 2430. Rotary
Bölgesinin birkaç yıl önce başlattığı ROFİFE’ye (Rotary Film Festivali) www.rofife.org 5. Grup
Kulüplerinin gayretleri ile İzmir’de de bir jüri oluşturup katılmayı planlıyoruz. Böylelikle ülke çapında bir
projeyle de Rotary’nin görünürlülüğünü ve bölgeler arası dostluğumuzu arttırmayı hedefliyoruz.
Birlikte çalışmanın çok güzel bir örneğini de Bursa Rotary Kulüplerimiz verdi. Rotary’nin Bursa’da
temelinin atıldığı, Bursa Rotary Kulübünün kuruluşunun 50. Yıldönümü kutlamaları çok geniş bir
katılımla (500 kişiye yakın) ve 16 Kulübün ortak toplantısı ve kutlaması ile gerçekleşti. Emeği geçen
Bursalı Rotaryen Dostlarımızın tümünü candan kutluyorum ve teşekkür ediyorum.
Suriye’de tespit edilen on çocuk felci vakası nedeniyle, Türkiye’de çocuk felci alarmı yaşanmaktadır.
Aşılama kampanyası için U.R.’den 3 milyon doz aşı istenmiştir. Sağlık Bakanlığı 18 Kasım ve 24
Kasım tarihlerinde bir aşılama kampanyası yürütecektir.
Rotary Ormanı projemiz bütün Kulüplerimizin katılımıyla her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Gelecek mektubumda bu hususa değineceğim.
Hepinize en derin sevgi ve saygılarımla,
Esat Kardıçalı
U.R. 2440. Bölge Başkanı
2013-2014
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Bir adet plastik taşıma kutusu
Bir adet çadır ve kurulum malzemeleri
Beş adet battaniye büyük boy
Bir adet battaniye küçük boy
Beş adet Mat-yataklık
Bir adet su deposu
Bir adet su temizleme cihazı
Bir adet ışık kaynağı
Bir adet bebek yeleği ve patik takımı
Bir adet bebek battaniyesi
Beş adet yağmurluk
Bir adet keser
Bir adet kerpeten
Bir adet pense
Bir adet tornavida
Bir adet testere
On beş metre ip
Çok amaçlı bant
Altı adet metal bardak
Altı adet düz tabak
Altı adet çorba kasesi
Altı adet çatal
Altı adet kaşık
Altı adet bıçak
Bir adet çok amaçlı bıçak
Bir adet kepçe
Bir adet üçlü sefer tası
Bir takım boyama kalemi
Bir takım pastel boya
Bir takım cetvel
İki adet defter
Bir takım silgi-kalemtıraş
Bir takım yazı kalemi
Bir takım oyun hamuru
Bir adet bez bebek
Bir adet ilk yardım seti
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