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Deprem bölgesinde durum nedir? 
 

Alman Kızılhaçı'nın kardeş dernekleri olan ve Türk Kızılayı ve Suriye Arap Kızılayı sahada ilk yardım 

hizmeti vermektedir.  Kurtarma ekipleri - mümkün olan yerlerde - hayatta kalanları aramaya devam 

eder. Konaklama, yiyecek ve giyecek sağlanmaktadır. Ayrıca, psikososyal destek sunmak üzere 

danışmanlar da görev yapmaktadır. Özellikle geceleri, etkilenen bölgedeki kış dereceler sıfır derecenin 

altına düşmesi durumu daha da gergin hale getiriyor. 

 

 

 

Alman Kızılhaçı nasıl yardımcı oluyor? 

 

Alman Kızılhaçı şu anda sahadaki kardeş dernekleri ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'ndeki 

ortaklarımızla koordinasyon içinde çalışarak en acil olarak hangi yardıma ne ölçüde ihtiyaç 

duyulduğunu tam olarak belirlemekte ve böylece hedefe yönelik destek sağlayabilmektedir. Sadece 

birkaç saat sonra, Alman Kızılhaçı her iki ülkedeki müdahale ekiplerine ilk destek sözünü verdi. Bu 

proje Dışişleri Bakanlığı tarafından 500.000 Avro ile desteklenmektedir. 

 

  

Nasıl yardımcı olabilirim? / Ayni ve nakdi bağışlar hakkında önemli bilgiler / 

Şirketlerden gelen talepler. 

 

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin Alman halkı arasında da büyük endişe yarattığını ve 

depremden etkilenen insanlara destek sunma arzusunun da aynı derecede büyük olduğunu biliyoruz. 

Alman Kızılhaçı, Türkiye ve Suriye'deki etkilenen bölgelerdeki insanlar için bağış talep ediyor ve bu 

amaçla aşağıdaki merkezi bağış amacını oluşturdu: „Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien“. 
 

IBAN: DE63370205000005023307 

BIC: BFSWDE33XXX 

Anahtar Kelime: Nothilfe Erdbeben Türkei und Syrien 

https://www.drk.de/spenden/privatperson-spenden/jetzt-spenden/ 
 

Eşya bağışları 

Etkilenen insanların ihtiyaçları ve dolayısıyla desteğe olan ihtiyaçları büyüktür. Yardımın gerçekten 

ulaşmasını sağlamak için, acil olarak ihtiyaç duyulan lojistik ve yardım yapılarını gereksiz yere 

yüklememek ve hatta engellememek önemlidir. İyi niyetli ancak koordine edilmemiş yardım teslimatları 

depoları dolduruyor, nakliye ve tasnif kapasitelerini engelliyor ve erişim yollarını tıkıyor. Ne yazık ki, 

sahadaki insani yardım çalışmalarına yardımcı olmuyor, aksine engel oluyorlar. Bu nedenle, lütfen 

ayni bağış yapmaktan kaçının. 
 

Nakdi bağışlar ayni bağışlara göre çok daha etkili bir yardım şeklidir. Parasal bağışların en büyük 

avantajı, kuruluşa fonların kullanımını etkilenen bölgelerdeki değişen koşullara ve ihtiyaçlara göre 

esnek bir şekilde uyarlama imkanı vermesidir. Çok hızlı değişen durumlarda kesinlikle gerekli olan 

budur. Bu şekilde, fonların - Kızılhaç'ın faaliyet yelpazesi göz önüne alındığında - her durumda 

ihtiyacın en fazla olduğu alanlarda kullanılabilmesi daha da iyi bir şekilde sağlanabilir.  
 

 

https://www.drk.de/spenden/privatperson-spenden/jetzt-spenden/
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Alman Kızılhaçı 'ya bağlı olmayan doktorlar, acil sağlık görevlileri, 

hemşireler ve diğer sağlık personelinden (örn. ebeler) gelen yardım 

teklifleri: 

Bu ciddi krizde Alman Kızılhaçı ile birlikte çalışma teklifiniz için çok minnettarız. Alman Kızılhaçı, diğer 

şeylerin yanı sıra, halihazırda sağlık personeline sahiptir. Personel bu tür bir operasyon için önceden 

hazırlanmıştır ve halihazırda sahaya doğru yola çıkmıştır. 

 

 

Etkilenen arkadaşlar ve aile üyeleri için nereden destek alabilirim? 

 

Aile üyeleri, arkadaşlar ve tanıdıklar için endişe ve korkunun hayal edilemeyecek kadar büyük 

olduğunu anlıyoruz. Ne yazık ki, Alman Kızılhaçı akut durumda herhangi bir bireysel yardım 

sağlayamamaktadır. Alman Kızılhaçı, kardeş dernekleri olan Türk Kızılayı ve Suriye Arap Kızılayı ile 

birlikte ihtiyaç düzeyine göre insani yardım sağlamaya çalışmaktadır. 

 

 

Alman Kızılhaçı Suriye'de de nasıl destek veriyor? 
 

Alman Kızılhaçı 2012 yılından bu yana Şam'da üç kişilik bir ekiple Suriye'de faaliyet göstermekte ve 

ülkede devam eden silahlı çatışmalara rağmen kriz durumlarına hızlı bir şekilde müdahale edebilmek 

için SARC'ı sağlık hizmetleri, insani yardım malzemeleri için lojistik ve kardeş toplumun kapasitesinin 

geliştirilmesi alanlarında sahada desteklemektedir. SARC yardım çalışanları, Suriye'deki insani yardım 

çalışmalarının yüzde 60'ından fazlasını karşılamaktadır. 

 

Ayrıca, Alman Kızılhaçı Türkiye'yi nasıl destekliyor? 
 

Alman Kızılhaçı ve Türk Kızılayı 1986 yılından bu yana, özellikle Suriye krizinin başlamasıyla 

derinleşen ve güçlenen uzun bir uluslararası işbirliği ortaklığıyla birbirine bağlıdır. Alman Kızılhaçı 

yardım malzemeleri, toplum merkezi geliştirme ve ruh sağlığı programları alanlarında destek 

sağlamaktadır. Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte, Türkiye'de 

hem yerel bakım hem de Suriyeli mülteciler için devlet tarafından görevlendirilen başlıca insani yardım 

kuruluşudur. 


