
Aslında Rotary, bir yardım kuruluşu 
değil, bir hizmet kuruluşudur. Ama 
ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran 

Korona 19 nedeniyle  kuruluşumuz, yar-
dımla hizmeti birlikte yürütmektedir. 

Rotary, bu arada Ege Denizi açıkla-
rında medyana gelen İzmir depreminin 
yaralarını sarmak üzere harekete geçti. 
Depremde ağır hasar görmüş binalarda 
yaşayan ailelerin barınma ve yaşam 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere İzmir 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 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 çadırdan oluşan yaşam ala-
nını hayata geçirdi.  Ülkemizin dünyada 
afetlerde en fazla can kaybı veren üçüncü 
ülke olduğunu düşünerek önceden pro-
jelendirilen Afet Barınak Paketi’nde 
çadırın yanı sıra 5-6 kişilik bir ailenin, 
aile bütünlüğünü devam ettirecek acil 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
temel ihtiyaç malzemeleri çadırla birlikte 
ailelere verildi. Dağıtılan malzemelerde  
5-6 kişinin barınabileceği yüksek tek-
nolojik kurulma özelliği ile yanmaz 
malzemeden üretilmiş bir çadır, yemek 
takımı, ilk yardım seti, okul seti, oyuncak 
seti, bebek seti, solar panel ve aydınlatma 
ekipmanı, su temizleme ve muhafaza 
kabı, yağmurluk, atkı-bere takımı gibi 
temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor  
2440 Bölge Federasyonu, kendi bölge-
sinde olan depremde birinci derecede 
görev aldı. Başta Bölge Federasyon baş-
kanı olmak üzere kulüp başkanlarına ve 
kulüp üyelerine, hizmetlerinden dolayı 
şükran borçluyuz.

1999 Kocaeli depreminde de kuru-
luşumuz aynı titizliği ve aynı özveriyi 
göstermişti. Yardımsever insanlarımız, 

yardımlarını Rotary Derneği aracılığı ile 
vatandaşa ulaştırmıştı. O dönemde de 
kurulan çadırlar dünya standartlarına 
uygun ve insanların insanca yaşamala-
rını sağlayan nitelikteydi. Bugün de aynı 
nitelikte ve daha iyisini o acılı insanlara 
sunmak bizim Rotary terbiyemizden ve 
Rotary ahlâkımızdan gelmektedir.

Dünya ve ülkemiz, büyük savaşın 
içindedir. Gözle görünmez bir virüsle 
savaş verilmektedir. Rotary, bu savaşın 
içinde yerini almıştır. Kenarda durmu-
yor ve uzaktan da katkıda bulunmuyor. 
Olanaklarını zorluyor ve gereken tıbbi 
cihazların alımını sağlıyor ve hasta 
insanlarımıza sunuyor.

Şu anda toplumumuz, aşı tartışması-
nın içine sürüklendi. Aşı üreten ülkeler 
üzerinde  değişik yorumlarla karşı kar-
şıyayız. Aslında biz bu tartışmalara 
yabancı değiliz. Çocuk Felci aşısında da 
ülkemizde değişik söylentilerle ve değişik 
engellerle karşılaşmıştık. Bu aşı çocuk-
larımızı kısırlaştıracak, bu aşı domuz 
yağından üretilmiştir, kullanmak günah-
tır gibi birçok sorun karşımıza çıkmıştı. 
Ama başardık ülkemizde ve dünyada 
Çocuk Felci’nin sonunu getirdik.

Şimdi de  Korona 19 Aşısı  üzerinde 
engellerle karşılaşıyoruz. İnsanlarımız 
ölüyor. Resmi rakamlara göre Korona 
19’dan ölen insan sayımız günlük 200'ün 
üzerine çıkmıştır. Ateş düştüğü yeri yakı-
yor. Bizim görevimiz bu ateşin sönmesi 
için katkıda bulunmaktır ki Rotary olarak  
katkıda bulunmaya hazırız ve görevimi-
zin başındayız.

Bu da gelir bu da geçer. Yeter ki bilime  
inanalım.

Rotary sevgilerimle. 

ROTARY VE YARDIM

Ekrem YAZAR
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