TEMMUZ’14
Sevgili Rotary Ailem,
Yeni hizmet yılında Guvernör Mektubu ile sizlere seslenmek beni çok duygulandırdı, heyecanlandırdı.
2014-15 döneminin Sevgili Rotaryen dostlarımızla, huzurlu, sağlıklı, mutlu ve keyif alacağımız bir yıl olması, benim ve
sevgili eşim Oya’nın en büyük arzusudur.
Dönemimizin başında kulüplerimizin etkin, güçlü projelerini hayata geçirmek için sabırsızlandıklarını hissediyorum. Bu
duygular bana ayrı bir güç veriyor.
Sevgili dostlarım çok faydalı geçtiğine inandığım bir hazırlık dönemi geçirdik. Artık uluslararası Rotary’nin hedefleri
doğrultusunda insanlık için, yaşadığımız toplum için, hep birlikte el ele, gönül gönüle Rotary’i hizmetlerimizle
ışıldatmaya başlayacağız.
Her biri çok değerli, çalışkan, alçak gönüllü ve büyük bir özveriyle hizmet edecek bölge görevlileri sizlere hizmet için
sabırsızlanıyorlar. Birlikte sizlerin huzurunda olmaktan onur duyuyorum. Yolumuz açık olsun…
2013-2014 Rotary döneminde bölgede olağan üstü projelerle bizleri gururlandıran Bölge Başkanım Esat Kardıçalı’dan 1
Temmuz günü ilk basın toplantısında görevimizi devraldık.
Dönemimize 1 Temmuz ‘da Kordon Rotary Kulübü, 2 Temmuz’da Pamukkale Rotary Kulübü ve 4 Temmuz’da Çekirge
Rotary Kulübü organizasyonlarında, basın toplantılarımızı gerçekleştirerek başladık.
Basın mensuplarının yoğun
katılımlarıyla geçen toplantılarda Uluslararası Rotary ve dönem hedeflerimizi anlattık, bilgilendirdik. Kulüp Başkanlarım
dönem projelerini bizlerle ve basınla paylaştı.
Kulüplerimizi Basın Toplantılarında yalnız bırakmayan ve onlara destek olan Komite Başkanımız Nedim Atilla’ya ve
toplantılarımızı başarıyla gerçekleştiren kulüplerimize sonsuz teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.
5 Temmuz Cumartesi günü Türk Rotaryenleri ve Rotaractları Atamızın huzuruna çıktık.
Rotaractörümüzle bölgemizi Anıtkabir’de temsil ettik.

225 Rotaryen ve

Atamıza; “Kendinden Önce Hizmet anlayışıyla 60 yıldır Türk Rotaryenleri olarak bu aziz vatanın her köşesinde;
cehaletle, yoksullukla, hastalıklarla savaşmakta gençlerimizin geleceğe daha güvenle bakmaları için onların önünü
açmakta barış ve huzur dolu Türkiye yaratarak yarının liderlerini yetiştirmekte öncülük etmekteyiz” diyerek
saygılarımızı sunduk.
Bölge Görevlileri ve Başkanlarımız ile dönem öncesi moral gezisi Midilli’de güzel bir hafta sonu geçirdik.
Dönemin ilk resmi ziyaretini 16 Temmuz tarihinde Güzelhisar Rotary Kulübü’ne yaptık. 17 Temmuz E-Kulüp, ve 24
Temmuz Teos Sakin Rotary Kulübümüzün guvernör resmi ziyaretlerini tamamladık.
Ramazan ayı olmasına rağmen ziyaretlerimizi kabul etme inceliği gösteren kulüplerimize sonsuz şükranlarımı
sunuyorum.
Sevgili Dostlarım,
Dönem temamız “Rotary Hizmetlerinizle Işıldasın” UR Başkanı Gary Huang’ın ifadesiyle, bu yalnız dönem teması
değil Rotary’i daha güçlü kılmak için yapılması gereken aksiyonlar adına hepimize bir çağrıdır. Bütün kulüplerimizin
yapılan çağrıya cevap vereceğine yürekten inanıyor, güzel ve başarılı bir dönem diliyorum.
Rotaryen Sevgi ve Saygılarımla,
Mecit İsce
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