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Hamdi Özdemir
UR 2440.Bölge Federasyonu
Afet Kapıda Komitesi

Komitemiz UR 2440.Bölge 
Guvernörü Ahmet Gürme-
riç döneminde "Afet Eylem 

Grubu" olarak kuruldu ve hemen ya-
kından takip ettiğimiz "Shelterbox"ın 
Türkiye’de tanınması, bağış alabilmesi 
ve sonrası bir operasyon/dağıtım mer-
kezi kurması için çalışmaya başladık. 
Kulüplerimize ve genele bilinirliği art-
tırmak için yoğun tanıtım çalışmaları 
yaptık. 

Komitemiz bu tanıtımları yapmak-
tayken ne yazık ki yıkıcı Van depremi 
gerçekleşti. Ve Türk Rotary’si ortak bir 
çalışma ile hızla organize olup üzerine 
düşeni yaptı: Kulüplerin topladığı ba-
ğışlarla 3 bölge komitemiz ile birlikte 
Van Erciş’de belirlenen köylere yardım 
dağıtımları yapıldı. Shelterbox ile ya-
pılan görüşmeler sonrası afet bölgesi-
ne gelmesi sağlandı ve KKK Afet Tuga-
yı ile Mehmetçik Çadır Kenti kuruldu. 
Sonrasında Erciş Pay Köyü yatılı ilköğ-
retim okuluna konteyner fen laboratu-
arı kuruldu .

Van depreminde bir çadır kent ku-
rulmuş olsa dahi Shelterbox ile yaşa-
nan kimi sorunlar nedeniyle UR 2440. 
Bölge Federasyon Başkanı Esat Kardı-
çalı ani müdahale için yerel imkanlar-
la benzer bir yaşam kiti oluşturulması 
için komitemizi görevlendirdi. Önce-
likli barınma ihtiyacı nedeniyle özgün 
bir çadır imalatı yoluna gidildi. Bölge-
mizdeki bu işin profesyoneli Rotaryen 
dostlarımız çadır tasarımı çalışmaları 
yaptı. Ancak ülkemizde malzeme ka-
litesi, ağırlığı, maliyeti üretime fırsat 
vermedi ve hazır alıma gidilmek du-
rumunda kalındı. Yine Rotaryen dost-
larımız ile tüm malzemelerin konaca-

ğı bir kutu tasarlandı ve proje için özel 
olarak Bursa’da üretildi. İçerikteki 
tekstil ürünleri bir başka Rotary pro-
jesi olan "İzmir Buca İşmerkezi"n-
de çalışan kadınlar tarafından dikildi. 
Oyuncaklar ve bebek giysileri el emeği 
ile tüm kulüplerin katkılarıyla hazır-
landı. Kutu içeriğindeki tüm ürünler 
bir afetzedenin temel ihtiyaçları düşü-
nülerek özenle belirlendi, satın alındı. 
Tüm bu ürünler bir şölen havası içinde 
Rotary Ailemizle birlikte kutulandı ve 

böylece "Afet Barınak Paketi" keyif 
ve özveri ile hazırlanmış, hizmete ha-
zır hale gelmiş oldu.

Hazırlanan afet barınak paketleri 
ve diğer malzemeler İzmir Urla Bele-
diyesi’nce Bölgemize tahsis edilen de-
poda bulunmakta. Depomuzda bulu-
nan afet barınak paketleri ve diğer tüm 
malzemelerin kontrolleri komitemiz 
tarafından aksatmadan düzenli olarak 
yapılmakta.

Afet Barınak Paketi projesi ilk gün-

Acil durumlarda büyük destek: Afet Barınak Paketi

Afet Kapıda Komitesinin çalışmalarını UR Vakıf Başkanı Gary C.K.Huang ve eşi ile GDD 
Şafak Alpay yerinde izledi. (üstte) Çadırların da üretilmesi için yapılan çalışmalar tekstil, 

ağırlık ve maliyet nedeniyle dışarıdan temin edildi. (altta)
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den beri UR 2440.Bölge Rotaryenleri-
nin bağışları ile finanse edilmekte ve 
bu güne kadar 150 bin dolar’a yakın ya-
tırım yapılmış bulunuyor.

Komitemizin faaliyetleri sade-
ce afet barınak paketi hazırlamak ve 
kontrol etmekle sınırlı değil. Çok önem 
verdiğimiz "Afete Hazırlık Eğitim-
leri" ile özellikle ilköğretim okulları, 
liseler ve TLG kapsamında üniversite-
lerde 10'binden fazla kişiye ulaşılmış-
tır. Bunun dışında genele açık alanlar-
da festival, kermes, fuar vb. etkinlikler-
de her fırsatta hem proje tanıtılmakta 
hem de afete hazırlık broşürleri dağı-
tılmakta. Eğitime verdiğimiz öneme 

karşılık 2440. Bölge Rotaract Kulüp-
lerinin hazırladığı eğlenceli afet eğiti-
mi kitabı proje kapsamında basıldı ve 
"Rotary Okulda Projesi" kapsamın-
da okullara dağıtılmakta.

Ana hedefimiz, UR 2420. Bölge ve 
UR 2430. Bölge Afet Komitelerimizle 
iletişim içinde "Afet Barınak Paketi 
Projesi"nin Türk Rotary'si için her za-
man hazır ve sürdürülebilir olması.

İletişim ve işbirliğimizin, büyük yı-
kıma ve mağduriyetlere neden olan Ak-
çakoca sel felaketinde kısmen de olsa 
yaraları sarması bizleri çok mutlu etti. 
UR 2440. Bölge Afet Komitemiz, UR 
2430. Bölge Afet Komitesindeki dost-

larımızın ve büyük özveri ile çalışan 
Akçakoca RK’nün çağrısından sonra 
24 saat bile geçmeden ihtiyaç duyduk-
ları kadar Afet Barınak Paketini Akça-
koca’ya ulaştırdı.

Akçakoca’dan gelen çağrının acili-
yeti nedeniyle bu şekilde çalışmamış 
olsak da aslında çalışma şeklimiz, önce 
afet bölgesine gidip ihtiyacı belirleyip 
daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere tam 
donanımlı Afet Barınak Paketini yada 
içeriğinden ihtiyaç duyulan kısmını 
komite üyelerimizin doğrudan teslim 
etmesi üzere kurgulanmışdı. Teslim 
edilen kişi yada aile mutlak teslim tu-
tanağı imzalamakta. Bu durum depo-
lanırken numaralandırılmış olan Afet 
Barınak Paketinin gerçek ihtiyaç sahi-
bine teslim edildiğine emin olunması-
nı sağladığı gibi, o kutunun bağışçısına 
nerede, ne zaman ve kime teslim edil-
diğine dair bilgi verebilmemize de im-
kan vermekte.

Bağışçılarımızı bilgilendirmeyi 
çok önemsiyoruz, çünkü tüm proje sa-
dece ve sadece bağışlarla yürümekte,  
Afet Barınak Paketi yada içeriği afet-
zedeye karşılıksız olarak verildiği için, 
her bir ürünün yerine geri konması 
yine bağışlarla mümkün olabilmekte. 

Yapılan tüm nakdi bağışlar UR 
2440. Bölge Federasyonu hesabında 
"Afet Fonu" adı altında toplanmak-
ta ve bu fon afet dışında başka bir har-
cama için kullanılamamakta, fasıllar 
arası aktarım yapılamamakta. Komi-
temizin proje ihtiyaçları için yaptığı 
harcamalar, ilgili firmaya fatura karşı-
lığı doğrudan bu fondan ve bölge yetki-
lilerinin onayı ile ödenmekte.

Şüphesiz ki, topluma hizmet için 
harekete geçen tüm Rotary Ailemizin 
yapacağı işbirliği, bağış ve katkı bizler 
için çok kıymetli olacağı gibi projenin 
sürdürülebilirliğine büyük katkı sağ-
layacaktır. 

Biz, birlikte, iletişim içinde oldu-
ğumuz sürece Türk Rotary'si her türlü 
afette daima hazır olacaktır.

❏❏❏

Afet Barınak Paketine nasıl destek olabilirsiniz?

Afet Barınak Paketi’nin bedeli 1.000.-ABD dolarıdır. Bu bağışı yapan 
kulüp, kişi yada kurum için kutu numarası verilmekte, iletişim bil-

gileri alınmakta ve olası afette kullanıldığında kendilerine bilgi verilmekte.
Tam donanımlı kutu bağışı yapmak zorunluluk değildir, miktarından ba-

ğımsız her bağış proje için çok kıymetlidir, kutu içeriğindeki bir ürünün alın-
masına ve bir afetzedenin ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacaktır. Bağış 
yaparken açıklamalara "Afet Fonu" yazmayı ihmal etmeyin.

2440. BÖLGE FEDERASYONU
YAPI KREDİ BANKASI ÖZEL BANKACILIK MERKEZİ ŞUBESİ (896)
IBAN TR39 0006 7010 0000 0058 3469 33
İletişim için:
afetbarinakpaketi@yandex.com
instagram: afetbarinakpaketi; youtube: afet barınak paketi

Afet anında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak tüm malzemelerin konacağı bir kutu 
tasarlandı ve Bursa'da üretildi. İçerikteki tekstil ürünleri bir başka Rotary projesi olan 

"İzmir Buca İşmerkezi"ndeki kadınlar tarafından dikildi.


