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Suriye’de Çocuk Felci vaka-
larının görülmesine üzeri-
ne, Suriye ve komşu ülke-

lerde çocuk felci aşılama kampanya-
ları yapıldı. Uluslararası Rotary, bu 
konudaki hassasiyeti nedeniyle tüm 
bu ülkelere gerekli desteğin verilme-
sini organize etti. Özellikle Rotary 
bölgeleri ve kulüpleri olan Suriye’ye 
komşu ülkelerde, Rotaryenlerin des-
teği ile başarılı aşılama kampanyala-
rı düzenlenmiş oldu. 23 Aralık günü 
ikinci aşılama kampanyası başladı. O 
gün bir günlüğüne Adana’ya giderek 
bizzat bu kampanyayı yerinde izle-
dim. İkinci aşılama kampanyası bu 
kez 11 ilde yapıldı. Sizlere gözlem-
lerimi ve sahada çalışan yetkililerle 
yapmış olduğum görüşmelerin özeti-
ni sunuyorum.  

1- Sağlık Bakanlığının geçmiş yıl-
larda alışageldiğimiz yapısından çok 
daha farklı, çok daha iyi organize ol-
duğunu  gözlemledim. 

2- İkinci aşılama kampanyasının 
gerçekleştiği, 11 ilde de döner serma-
ye gelirleri ile ihtiyaç duyulan sayıda 
minibüs ve binek oto kiraladıklarını 
bu nedenle aşılama personelinin ula-
şımı ile ilgili hiç bir sorun yaşama-
dıklarını tespit ettim. 

3- Aşılama personeli konusun-
da 11 ilde de bakanlığın koordineli 
bir şekilde o il içinde ve çevresindeki 
sağlık meslek liseleri ve yüksek okul-
ları, tip fakülteleri ve benzer eğitim 
kuruluşlarından stajyer veya kadro-
lu elemanlarından destek aldıklarını 
gördüm. Bu şekilde aşılama personeli 
konusunda da hiç bir zorluk çekilme-
diği görüldü. 

4- Özellikle günümüzde çok yay-
gınlaşan yemek fabrikalarından, ba-
kanlığın talebi ile muntazam ve stan-

dart kumanya temin edildiğini ve bu 
imkanın istisnasız tüm 11 ilde  uygu-
landığını tespit ettim. 

5- Tüm ekipler oluşurken bir tec-
rübeli uzman, yanına bir stajyer, ya 
da daha az tecrübeliyi bir araya getir-
diklerini izledim. Bu organizasyonu 
tüm 11 ilde benzer şekilde yaptıkla-
rını ifade ettiler. 

6- Tüm sağlık ocaklarının, aile 
hekimlerinin bu konuda bilgilendi-
rildiklerini, hepsinin bu konuda se-
ferber olduğunu gözlemledik. Özel-
likle aile hekimliği mekanizmasının 
bu aşılama periyodunda çok büyük 
yararlarının olduğu ifade edildi. 

7- Oluşturulan ekiplerde hiç bir 
şekilde aşılar için soğuk  kap sorun-
ları olmadığını ifade ettiler. Çünkü 
artık günümüzde, yine geçmişle kar-
şılaştırma yapılırsa soğuk kap üreti-
mi konusunda bir sıkıntı çekilmediği 
ve bunun yansıması olarak da soğuk 
kap temininde bir sorun olmadığı 

gözlemlendi. 
8- Gezdiğimiz evlerde annelerin 

çocuklarının ikinci kez aşılanma-
ları ile ilgili çok bilinçli olduklarını, 
aşı kartları ile ilgili, aile hekimleri ile 
ilgili, sağlık ocakları ile ilgili, bir ön-
ceki aşılamayı yapan ekipler ile ilgili 
son derece bilinçli hareket ettikleri-
ni gözlemledim. Bu gezdiğimiz ev-
ler içinde, gelir ve eğitim seviyesi ve 
yaşam şartlarının çok düşük ailele-
rin de olduğunu ifade etmek isterim. 
Buna rağmen anneler cin gibiydi. 
Halk sağlığı doktoru, “Merak etmeyin 
Malik bey, diğer şehirlerde de bundan 
farklı değil” demesini açıkçası doğru 
kabul ediyorum. Hem apartman mo-
deli evler, hem de tek katlı, gece kon-
du tipi evlerin olduğu varoşlar gezil-
di. 

9- Daha önceki yıllardaki kam-
panyalardan çok iyi biliyorum, ha-
tırlıyorum ama, bu konuda tereddü-
dü olan guvernörlerime şu bilgiyi de 
vermek isterim. Bir kez daha aşı yap-
tırmak konusunda tereddüt eden, ağ-
layan, naz yapan çocuklara “Balon” 
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Suriye’de görülen çocuk felcine karşı 
aşılama kampanyası başlatıldı 

Çocukları aşıya alıştırmak için Rotary şeker ve balon dağıttı
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ve “Şeker”in ne denli etkili kandırma 
malzemesi olduğuna şahit oldum. 
Aşı yaptırmamak için ağlayan, kaçan, 
annesinin arkasına sığınan çocuğa 
balon ve şeker verdiğimizde nasıl yu-
muşadığını ve aşı yapılmasına müsa-
ade ettiğini, bu bir günlük süre içinde 
defalarca şahit oldum. Balon ve şeke-
re verilen paralar yerini bulmuştur, 
lütfen bu konuda rahat olunuz sevgili 
guvernörlerim. 

10- Bir de “Suriyelilerin bulundu-
ğu kampları ziyaret edebilir miyiz, bu 
kamplardaki aşılama kampanyası na-
sıl gidiyor, görebilir miyiz” diye sordu-
ğunda, bunun imkansız olduğunu, 
bu kamplara standart   görüştüğüm 
halk sağlığı doktorlarının, hemşirele-
rin ve personelin dahi giremediğini, 
bu kamplara girişin çok özel izinle-
re bağlı olduğunu, çok ciddi korun-
duğunu ifade ettiler. Hemen bunun 
yanı sıra, aşılamanın ciddiyeti ve gü-
venirliği açısından, kamplar dışında-
ki aşılamadan çok daha ciddi ve dü-
zenli olduğundan şüphe etmememiz 
gerektiğini ifade ettiler. Her kamp-
ta bir sahra hastanesinin olduğunu, 
yeterli doktoru ve hemşiresi olduğu-
nu, özellikle bakanlığın uluslararası 
platformlarda hata yapmış olmamak 
için çok dikkatli davrandığını belirt-
tiler. “Kamplar dışındaki Suriye’liler, 
normal bizim halkımızla aynı aşılama 
güvencesini sahipler” şeklinde ifade 
kullandılar. 

11- Birinci aşılama kampanyasına 
1,100,000 çocuk, ikinci aşılama da 
da 1,200,000 aşılamayı planladık-
larını bir kez daha belirttiler.   Sağ-
lık Bakanlığı yetkilileri, ellerinde 
yeteri kadar aşı olduğunu, bu aşıları 
UNICEF’ten temin ettiklerini ifade 
ettiler. Yine gördüğüm kadarı ile sa-
hada çalışan tüm doktor ve tecrübeli 
sağlık personeli bu çocuk felci hasta-
lığını dünyadan kökünü kazımak ko-
nusunda Rotary’nin ne denli çalıştı-
ğının farkındalar ve biliyorlar.

12- Türkiye’de herhangi bir ço-
cuk felci virüsüne rastlanılmamış-
tır. Dünya sağlık teşkilatının resmi 
verilerine göre Suriye sınırları için-
de 17 vaka görülmüştür. Türkiye’de 
yaşayan Suriyelilerde   herhangi bir 
virüse rastlanılmamıştır. Ayrıca sağ-
lık bakanlığı yetkilileri, ülkemizde-
ki çocukların, aşılanma sisteminin 
düzenliliği ve oturmuşluğu nedeniy-
le,  “çocuk felcine rastlanılmaması gere-
kir, rahat olunuz” şeklinde ifade kul-
lanmışlardır. 

13- Rotary vakfından sağlanan 
50.000 ABD doları karşılığında alı-
nan balon ve şekerler ve son periyot-
taki bölgelerimizin ilave katkıları te-
min edilen promosyon malzemeleri 
sahaya iletilmiş ve kullanılmaktadır. 
En kısa süre içinde Rotary Vakfı-
nın gönderdiği paranın proje dos-
yası kapatılacaktır. Bu arada her iki 

kampanya için açılan bölgeler ortak 
hesabına, ülkemiz Rotaryenlerinin 
sağladığı bağışlarla da balonlar ve şe-
kerler alınmıştır. Türk Rotaryenleri-
nin çocuk felci konusunda ki duyar-
lılığı takdire şayandır. Balon ve şeker 
temininde, yurt içi Rotaryenlerin ve 
yurt dışı Rotary vakfını katkısı top-
lam 200,000 TL yi bulmuştur. 

“Rotaryen olmaktan gurur duyuyo-
rum” cümlesini her zaman çok önem-
semişimdir. Bana vermiş olduğunuz 
bu görev nedeniyle bir kez daha ken-
di kendime doğrulamama neden ol-
dunuz. Rotary organizasyonu mü-
kemmel üstü, olağan üstü bir orga-
nizasyon. Şükürler olsun ki böyle bir 
organizasyonun üyeleriyiz.

Bu görevimi yapma konusunda en 
başta bana destek veren tüm üç bölge 
dönem guvernörlerime, görevlendir-
dikleri çocuk felci komite üyelerine, 
bölgelerin vakıf komitesi başkanla-
rına, Uluslararasında görevli geçmiş 
dönem direktörüm ve gelecek dönem 
direktörüm, Zon Polio Komitesi Ko-
ordinatörüm, Zon Vakıf Koordina-
törü yardımcım, sizlere çok teşekkür 
ederim.  Ayrıca huzurlarınızda, An-
kara Rotary ofisindeki personelimize 
ve diğer bölge ofis personellerine çok 
teşekkür ederim. 

Tabii ki en büyük teşekkür de 
Türk Rotaryenlerine... 
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