Kıymetli Başkanlarımız, Genel Sekreterler ve Rotaryenler,

Haziran’14

Sizlere Bölge Başkanı olarak yazdığım 12. ve 2013-14 Dönemimizin son mektubunu iletiyorum.
Bu yıl birçok yeniliği sizin desteklerinizle birlikte gerçekleştirdik. Çok teşvik ettiğimiz hususlardan bir tanesi
RK’lerinin birlikte çalışmaları idi. Bunun sonucu birçok marka proje ürettik ve Rotary’nin gücünü ve ürettiği
güçlü hizmet projelerini topluma duyurduk ve sunduk. Bölgemize hizmet olarak yaptığımız yatırımlar – bu
toplamda harcanan zaman ve kıymetli insan kaynağı desteği hesaba katılmamıştır - 3 milyon TL’ye yaklaştı.
Daha ekonomik bir Rotary hedefimiz çerçevesinde Bölge olarak özel bir devir - teslim gecesi planlamadık
biliyorsunuz; Bodrum’da Gündoğdu Rotary Kulübünün muhteşem ev sahipliğinde gerçekleşen Bölge
Konferansımızda teşekkürlerimizi ve yılın değerlendirmesini birlikte ve coşkuyla yapmıştık.
Soma felaketi sonrası olaylar maalesef sizlere bu konuda yazdığım mektuplarımdaki gibi gelişti. GDG Sevgili
Selim Yegen, Bölge Saymanımız Sevgili Salih Şirin ve Sevgili Manisa Rotary Kulübümüz projenin takipçisi
oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Diğer Rotary Bölgelerinde yaptığım konuşmalarda Soma’yı gündeme
getirmiş ve görüşlerimi paylaşmıştım. Bu bölgeler duyarlılıklarını herhangi bir kurum aracılığı ile gösterecek
yerde çağrılarımıza kulak vermiş; açtığımız hesaplara devir-teslime kadar 2430. BÖLGE ve Kavaklıdere RK
toplam 10.716,3 TL, 2420. BÖLGE Sarıyer RK 1,000 TL ve BÖLGEMİZDEN Urla RK 1,000 TL göndermiştir.
2420 ve 2430. Bölgelerin Guvernör ve Rotaryenlerine gösterdikleri duyarlılık ve dayanışma için minnettarız.
Dönemimizde toplamı 12.716,3 TL olan bu fonları, Bölgemizde yaratılacak diğer fonlarla birlikte Rotaryence
(kalıcı, sürdürülebilir) bir hizmet projesinde değerlendirilmesi için Sevgili Mecit İsce’nin liderliğindeki yönetime
devir ediyoruz. Yönetimlerde devamlılık esastır.
Bu yıl başlattığımız Afet Barınak Paketi projemizde hedeflerimizi katladık. En yüksek hedef olarak 50 paket
hedefimiz vardı. Federasyon Bütçesinde Ekonomik Rotary hedefimiz doğrultusunda yarattığımız tasarrufun
tamamını bu projede kullanmaya karar verdik. Bunun sonucu olarak hedefi katlayarak 102 AFET BARINAK
PAKETİNİ yeni yönetime devir ediyoruz. Bu bağlamda her bir paketin değeri 1850TL. olduğuna; Rotary ve
Rotarakt Kulüplerimiz de toplam 38 paket aldıklarına göre bütçemizde ne miktarda tasarruf sağladığımızı da
bu vesile ile hesap edebilirsiniz.
Yaklaşık 15 yıl önce liderliğini yaptığım 3H – Okuma Yazma Projesi (KOYE – Işık Projesi) çerçevesinde,
Alaşehir’de okuma yazma kursları düzenlemiş; o yıllarda Rotary ruhunu yakalamış birçok Alaşehirlinin
destekleri ile vatandaşlarımıza okuma - yazma becerisi kazandırmıştık. Hoş bir rastlantı eseri, Dönemimizi,
son proje olarak 30 Haziran’da Alaşehir Rotary Kulübü’ne (22 üye) berat (charter) töreni düzenleyerek
kapattık. Nasıl ki yeni doğan bir çocuk ailesine bereketiyle gelirse, Alaşehir Rotary Kulübümüzün de 2440.
Bölge Ailemize bereket getirmesi dilekleriyle dönemimizi ümitle bitiriyoruz.
Bir yıl boyunca Bölgemizde yepyeni dostlukların temelini attık, eski dostluklarımızı pekiştirdik. Eşim İclal ve
ben bugün Bölgemizde Rotary Kulübü olan her yerleşimde evimiz ve ailemiz olduğunu düşünüyoruz. Bizi
böyle hissettirdiğiniz için; hep saygı, sevgi ile karşılayıp projelerimize birlikte inanç, özveri, yaratıcılık ve coşku
ile sarıldığınız için hepinize kucak dolusu sevgilerimizi, sonsuz teşekkürlerimizi göndermek isteriz.
Rotary Çarkı dönerken biz hep sizleri gülümseyen yüzleriniz, birbirinden farklı projelerinizle
DEĞİŞTİRDİĞİNİZ YAŞAMLAR ve geride bıraktığınız hizmet dolusu izler, güzellikler; ROTARY ANLARI –
ROTARY ANILARI ile hatırlayacağız. Sizlerle çalışmaktan onur duyduk, dönemden büyük keyif aldık, umarız
sizler de keyif almışsınızdır. Gönülden pek çok, pek çok teşekkürler.
Hepinize sevgi ve saygılar,
Esat - İclal Kardıçalı
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