
Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 30 Ekim 
tarihinde Ege Denizi açıklarında medyana gelen İzmir 
depreminin yaralarını sarmak üzere harekete geçti. 

Depremde ağır hasar görmüş binalarda yaşayan ailelerin barınma 
ve yaşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi iş birliğiyle 100 çadırdan oluşan yaşam alanı tahsis etti.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu oluşturduğu 
"Afet Barınak" Komitesi ile büyük İzmir depreminin hemen ardın-
dan afetzedelere yardım elini uzattı. Yıkılan binalarda arama 
kurtarma çalışmaları devam ederken, komite depremde ağır hasar 
görmüş oturulamaz durumda olan evlerde yaşayan ailelerin her 
türlü yaşam ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 100 çadır-
dan oluşan yaşam alanını hayata geçirdi.

İlk olarak 2013 yılında dönemin Bölge Federasyon Başkanı 
Esat Kardıçalı’nın, ülkemizin dünyada afetlerde en fazla can 
kaybı veren üçüncü ülke olduğunu düşünerek projelendirdiği Afet 
Barınak Paketi’nde çadırın yanı sıra 5-6 kişilik bir ailenin, aile 
bütünlüğünü devam ettirecek acil ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik temel ihtiyaç malzemeleri de bulunuyor.

Depremin Yaralarını Birlikte Saracağız
Aradan geçen yıllar içerisinde biriken fonlarla büyüyen proje-

nin Van Depremi ve Akçakoca sel felaketinde kullanılmasından 
sonra büyük İzmir depreminin hemen ardından hayata geçtiğini 
ifade eden Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan Soydan,"-
Başta Afet Barınak Komitesi olmak üzere tüm kulüplerimizin 
özverili çalışmaları ile yaraların biraz olsun sarılmasına yönelik 
başlattığımız çalışmamızda kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan 
rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Biz Rotary 

ailesi olarak komitemiz, Rotaryen üyelerimiz, genç üyelerimiz 
Rotaraktör ve Interaktörlerimizle 100 aileyi misafir etmek üzere 
elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

İzmir’in büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu dile geti-
ren Afet Barınak Komite Üyesi Erhan Gökdağ, "Biz mümkün 
olduğu kadar hızlı bir şekilde Afet Barınak Paketlerimizi İzmir 

Rotary'den depremzedelere 100 çadırlık yaşam alanı

Her zor durumda olduğu gibi Rotary deperemde yardım elini uzattı
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Rotary'den afetzedelere mobil yaşam üniteleri

Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu alana getirerek 
100 çadırlık yaşam yerini tüm üyelerimizin öz verili çalışmaları 
ile toplam 2 saatte kurduk ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonuna teslim ettik. Paketlerde 5-6 kişinin barınabile-
ceği yüksek teknolojik kurulma özelliği ile yanmaz malzemeden 
üretilmiş bir çadır, yemek takımı, ilk yardım seti, okul seti, oyun-
cak seti, bebek seti, solar panel ve aydınlatma ekipmanı, su 
temizleme ve muhafaza kabı, yağmurluk, atkı-bere takımı gibi 
temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Bizler elimizden ne geli-
yorsa tüm gün burada yardıma hazırız, benzeri felaketlerin tekrar 
yaşanmaması ve bir an evvel iyileşmek ümidiyle tüm halkımıza 
geçmiş olsun dileklerimiz sunuyoruz" dedi.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu deprem-
zedeler için oluşturduğu "Rotary Yaşam Alanı"nın 
ardından afet sonrası hayatın devamı için ikinci acil 

eylem planını hayata geçirdi. Afetzedelerin yaşamlarını sürdü-
rülebilmelerine ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
yedi ayrı bölümden oluşan "Mobil Yaşam Üniteleri"ni oluştur-
mak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladı.

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu bir yandan 30 
Ekim tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremin yara-
larını sarmaya çalışırken diğer taraftan bu ve bundan sonraki 
süreçte afetzedelerin yaşamlarını sürdürebilmelerine yöne-
lik projeler oluşturmaya devam ediyor. 100 çadırdan oluşan 
"Rotary Yaşam Alanı"ndan sonra bölgeye bağlı bazı kulüpler 
ve Uluslararası Rotary’nin katkılarıyla hazırladıkları küresel 
teşvik projesi ile yedi adet "Mobil Yaşam Ünitesi" hazırladıkla-
rını dile getiren Rotary 2440 Bölge Federasyon Başkanı Ertan 
Soydan projenin içeriği ile ilgili şunları söyledi; "Mobil Yaşam 
Üniteleri, afet durumlarında ihtiyaç anında afetzedelerin hız-
lıca kullanımına sunulabilecek ünitelerden oluşuyor. Birinci 
mobil istasyonda sıcak yemek ünitesi, ikinci mobil istasyonda 
içinde on tane çamaşır makinası ve dört tane kurutma maki-
nası olan bir çamaşırhane, üçüncü mobil yaşam ünitesinde 
kadın tuvalet ve duşu, dördüncüde ise erkek tuvalet ve duş üni-
tesi yer alacak. Beşinci ünitemizde çocuk oyun ve revir ünitesi, 
altıncı mobil istasyonumuzda çocuk ağırlıklı tablet destekli 
eğitim ünitesi, yedinci mobil istasyonumuzda da orada yaşa-
yan kadınlara yönelik meslek atölyeleri kuracağız. Bütün bu 
üniteleri iç tesisatı bitmiş halde afetzedelerin kullanımına hazır 
olarak belediyeye hibe edeceğiz ve belediye sadece elektrik 
ve su girişini yaparak hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale 
getirecek" dedi.

Afetin başından sonuna kadar kullanıma açık olarak 

bulunacak olan ünitelerin olası başka bir durumda kullanıl-
mak üzere belediyenin stok sahasında yer alacağını ifade eden 
Soydan, "Yakın zamanda meydana gelen depremde kurdu-
ğumuz 100 çadırlık yaşam alanından sonra oluşturduğumuz 
Afet Koordinasyon Komitemiz, kulüplerimizin de desteği ile 
afetzedelerin acil ihtiyaçlarını tespit ederek bu konu üzerinde 
çalışmalarda bulundu. Şu anda projemizi Afet Koordinasyon 
Komitemiz önümüzdeki günlerde Uluslararası Rotary’e gönder-
mek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hazırlıyor. 
Küresel Teşvik Projesi kapsamındaki yurt dışından proje ortağı 
kulüplerimizin ve Uluslararası Rotary’nin de desteği ile en geç 
3-4 ay içerisinde tamamlamayı planladığımız projemizde, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bizim proje yapma arzumuzu 
desteklemesinden dolayı çok memnun olduğumu ifade ederek 
hep beraber yaşadığımız bu depremin ardından yaraları bir-
likte sarmak için tüm kulüplerimizin göstermiş olduğu üstün 
gayretten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" 
şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Rotary 2440. 
Bölge Guvernörü Ertan Soydan depremzedeler için Mobil Yaşam 

üniteleri temini kapsamında protokol imzaladılar

30 Ekim'de İzmir, merkezi Sisam adasının kuzeyinde gerçekleşen 
ve şiddeti, AFAD'a göre 6.6, diğer ölçüm merkezlerine göre 6.9 ve 
7.0 olarak belirlenen depremle sarsıldı ve can kaybı ve binalarda 

yıkım ve hasar oluştu. 2440. Bölgenin Afet Komitesinin hazır 
bulundurduğu çadırlardan 100 tanesi ile yaşam alanı oluşturuldu

2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan çadırların önünde görülüyor 2440. Bölge Guvernörü Ertan Soydan çadırların önünde görülüyor 
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