
KULÜPLER’DEN HABERLER

Dünyamızda genel olarak küresel ısınma sonucu olduğu 
kabul edilen iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Bu yıl 
tarihin en sıcak Haziran ve Temmuz aylarının yaşan-

dığı öne sürülüyor. Alaska'da ısının 37 derecelere çıkması, Pa-
ris'te rekor 40 derecelerin üzeri görülmesi elbette eko sistemi 
ciddi bir şekilde etkiliyor.

Bu gelişmelerin sonucu olarak tayfunlar, yoğun yağışlar, bu-
zulların erimesiyle yükselen sular, taşan dereler ve ortaya çıkan 
seller can kayıpları ve büyük zararlara neden oluyor.

Uluslararası Rotary'nin bu konuda dünyanın neresinde 
olursa olsun yardım elini uzattığını biliyoruz. Geçtiğimiz gün-
lerde de bunun güzel bir örneğini Düzce'de meydana gelen sel 
sonrası yaşadık. Sele kapılıp yaşamını kaybedenler, binalarda 
meydana gelen zararlar Düzceliler için zor günleri de berabe-
rinde getirdi. 

Rotary burada da yardım elini hızlı bir şekilde uzattı. Akça-
koca Rotary Kulübü başkanlığının öncülüğünde koordine olan 
Rotaryenler, 15 adet Afet Barınak Paketini (ABP) Akçakoca’da-
ki afetzedelere gönderdi. 2430 ve 2440. Bölgenin işe el atmasıy-
la afetzede yaşam paketlerinin dağıtımı, Akçakoca Rotary Ku-
lübü Başkanı İlhan Kerem Demir ve Afet Komite Başkanı Cemil 
Gülez’in başında yer aldığı Rotaryen grup tarafından gerçekleş-
tirildi.

Afet Destek Paketlerinin ilk postası, selin ve heyelanın can 
ve mal kaybına yol açtığı Akçakoca’nın Uğurlu, Esmahanım ve 
Dilaver köylerinde ihtiyaç sahibi selzedelere dağıtıldı.

ABP’lerin her birinde 5 kişilik bir ailenin ihtiyacını karşıla-
yacak şekilde yaşam malzemeleri var. 

Yolların bir bölümünün kapalı olduğu köylere traktörle gi-
den Rotary heyeti, bu köylerde içinde temel yaşam malzemele-
rinin bulunduğu paketleri ihtiyaçlılara ulaştırdı.

Kurulumu son derece kolay olan çadırların kurulmasına da 
Rotary Kulübü’nün görevlileri yardımcı oldular.

Çadırların yanı sıra temel yaşam malzemelerinin içinde yer 
aldığı kutular da özel olarak imal edildi ve kaliteli malzemelerle 
dolduruldu. 

Bir ABPnin maliyetinin yaklaşık 1.000 Euro olduğu bilinir-
ken, malzemelerin tamamı  2440’ıncı Bölge Rotaryenleri ve ku-
lüplerinin bağışları ile hazırlandı.

Akçakoca Rotary Kulübü başkanı İlhan Kerem Demir, ihti-
yaç çadırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bölgemiz elbet-
te 2430’uncu Bölge Afet hesabına katkı için  duyuruları-
na devam etmektedir. Bu konuda afetzedelerimizin ihti-
yaç duydukları yardımları sonuna kadar yapacağız" dedi.

Afetzede paketlerinin Akçakoca köylerindeki ihtiyaçlı va-
tandaşlara dağıtılması konusunda Rotary kulübüne bilgi veren 

Rotary Vakfı’nın geçmiş dönem başkanı Hasan Akduman, ilgili 
görevlilerin geçmiş dönem kulüp başkanı Cemil Gülez ile temas 
kurmalarını istedi. Cemil Gülez ile görüşen Rotary kulüp üyele-
ri, afet paketlerini afetin yıktığı köylere ulaştırdı.  

Rotary'nin afet durumunda acil yardım desteği
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