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BELGE

MARMARA
DEPREMİ SONRASı
..
YABANCI ULKELER ve ULUSLARARASI
KURULUŞLARIN YARDıMLARı
Dr. Murat CıvANER*

Marmara Depremi sonrası kamuoyu ve medya
en sık gündeme getirilen konulardan biri,
yurt dışından yapılan yardımlardı. Yabancılar tarafın
dan yapılan arama-kurtarma çalışmaları ve sağlık
hizmetleri oldukça övgü topladı ve gerçekten
bürokrasiye takılmadıkları yerlerde- birçok ekip ve
malzeme yararlı oldu.
tarafından

Bu yazının amacı, deprem sonrası ülkemizde etkinlik gösteren yardım örgütlerini kısaca tanıtmak, çalışma
alanlarını belirlemek ve yardımların tür ve niceliklerini
incelemektir. Veriler United Nations Development
Programme (UNDP) ve çeşitli yardım örgütlerinin web
sayfalarından elde edilmiştir. Derlenen veriler yerlerine
ulaşan, diğer bir deyimle gerçekleşen yardımları içermektedir. Bunun yanında özellikle diğer devletler
tarafından söz verilen ya da beklenen yardımlar da söz
konusudur; ancak bu tür yardımlara ait veriler sınıfla
ma dışı bırakılmıştır.

· 10,104 çadır
·66,318 battaniye
· 17,140 ceset torbası
· 290 jenerator
· 2,276 arama ve kurtarma ekibi üyesi ve
224 eğitimli köpek
· 706 sağlık çalışanı
· 23 ambulanstan oluşmaktadır.
Tablo.2 'ye ek olarak ReliefWeb'ten elde edilen veriler
aşağıdadır.

- Gürcistan: Arama-kurtarma ekibi (lOkişi)
- Çin: Çin Kızılhaçı - 500,000 yuan değerinde yarım
malzemesi
- Suudi Arabistan: Gıda, çadır, halı, ilaç
- Kıbrıs Rum Kesimi: 2 hekim ve 1 hemşireden oluşan
sağlık ekibi
- isviçre: Eğitilmiş köpekli arama-kurtarma ekipleri (80
kişi)

Yardımlar

başlıca,

Birleşmiş

Milletler'e

bağlı

örgütler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları olmak
üzere üç kaynaktan gönderilmiştir. Birleşmiş Milletler'e
bağlı kuruluşların deprem sonrasında ülkemize gönderdikleri yardımlar Tablo.1'de görülmektedir.
Tablo.2'de ise yardım gönderen ülkeler, yardımın gönderildiği yer, yardımın türü ve miktarı yer almaktadır.
Veriler UNDP'den elde edilmiştir ve 30.10.1999 tarihlidir. UNDP'ye göre deprem nedeniyle 46 ülke
Türkiye'ye yardım göndermiştir. Bu yardımlar;
. 16,078,000 dolar nakit para yardımı
* Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağ!Jğl AD

- Azerbaycan: Arama-kurtarma ekibi (48 kişi)
- iran: 1,000 battaniye, 500 çadır
Bu bölümde deprem sonrası Türkiye'ye yardımda
bulunan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına yer verilmiştir. Örgütlerin listesi büyük çoğunlukla United States
Ageney for International Development (USAID) web sayfasından edinilmiştir. Örgütlerin nitelikleri ve çalışmalarına
ait bilgiler belirtilen adreslerdeki web sayfalarından alın
mıştır. Belirtilen tarihlerden sonrasındaki çalışmalara ait
bilgi edinilememiştir.

TOPLUM ve HEKiM • Ocak-Şubat 2000· Cilt 15 • Sayı 1
Adventist Development and Relief Ageney (ADRA
- www.adra.org): I.Dünya Savaşı sırasında savaş kurbanlarına yardım amacıyla Adventist Kilisesi tarafından
kurulmuştur. Merkezi ABD-Maryland'dedir. Şu anda 120
ülkede etkinliklerini sürdürmektedirler.
18 Ağustos 1999 - Depremden bir gün sonra yardım
çalışmalarına başladılar. istanbul'da, Türkiye'de yaşayan

250 Iraklı göçmen için kurulmuş bulunan merkezlerinden ADRA gönüllüleri aracılığıyla yiyecek ve giysi
dağıtıldı. Kent merkezlerinden çok ilk planda göz ardı
edilen ilçe ve köylere yöneldiler. Evlerini kaybedenlere
yiyecek, giysi ve temizlik malzemesi sağlamaya öncelik
verilmektedir.
Ağustos

1999 -

Yardım

çalışmalarını

YalovaAlman hükümetinin
ettiği yardım, iki gemiyle Gölcük'e gönderildi.
Yardım 4,000 battaniye, temizlik malzemeleri ve 1 ton
bebek maması içeriyordu. Ayrıca Almanya bürosu
aracılığıyla
Yalova'daki sahra hastanelerine tıbbi
malzeme desteği verildi. Çek Cumhuriyeti bürosu, bir
kısmı Gölcük'teki Çek Sahra Hastanesi'nde kullanılmak
üzere tıbbi malzeme, ceset torbası ve battaniye yüklü bir
uçak gönderdi. 40,000 USD tutarındaki bu malzemeler
Çek Cumhuriyeti hükümeti tarafından sağlandı.
ADRA' nın gönderdiği arama-kurtarma ekibi geri döndü.
Ekip iki kişiyi enkazdan canlı kurtardı.
25
Gölcük
finanse

23
ilmesi ve

tarım programlarını

da

kapsamaktadır.

26. Ağustos.1999 - Direct Relief International ile birlikte çalışan AJWS ilk yardım malzemeleri, travma tedavisine yönelik malzemeler ve antibiyotiklerden oluşan bir
yardım gönderdi. ikinci yardım paketinin istanbul SSK
Hastanesi'ni desteklemek amacıyla gönderileceği belirtildi. AJWS ayrıca Türk-Amerikan Dernekleri Birliği ile birlikte Kızılay tarafından yürütülen barınma, su ve sanitasyona yönelik çalışmalara destek vermektedir.
Americares (www.americares.org): Dünyanın en
büyük özel ve kar amacı gütmeyen olağan dışı durumlarda yardım örgütü olduklarını ileri sürmektedirler. 1 30
ülkede acil tıbbi yardım ve uzun süreli sağlık programları
üzerinde çalışmaktadırlar.

arasında yoğunlaştırdılar.

°

22 Ekim 1999 - Son iki haftada ADRA çalışanları
Gölcük'teki 15 çadırkente altı kamyon yükü çadır, battaniye, uyku tulumu, tuvalet, su, süttozu, sabun ve diğer
temizlik malzemeleri dağıttılar. Ayrıca Gölcük'te görev
yapan Güney Afrikalı sağlık ekibinin temizlik malzemesi,
çadır ve uyku tulumu gereksinimlerini karşıladılar.
26 Ekim 1999 - ADRA yaklaşan kışı dikkate alarak
depremzedelere kışlık çadır ve yatak dağıtmayı planladığını açıkladı. Bu tarihe kadar Adapazarı'nda 1,000
kişinin barındığı 300 kışlık çadır dağıtıldı. Bir hafta önce
ADRA Çek Cumhuriyeti bürosu 17,200 dolar değerinde
yatak, battaniye, uyku tulumu, temizlik malzemesi,
çadır, mutfak malzemesi, giysi ve oyuncak dağıttı.
American friends Service Committee (AFSC www.afsc.org):1917·del. Dünya Savaşı'ndan etkilenen
siviilere yardım amacıyla kurulmuştur. Günümüzdeki
çalışmaları ekonomik adalet, barış ve sivilleşme, toplumsal adalet programlarından oluşmaktadır. ABD, Afrika,
Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu'da etkinlik göstermektedirler.

22 Ekim.1999- Adapazarı'nda 1,500 kişilik bir
kuruldu. Elektrik, su ve yemek olanakları bulunan çadır kent 25,000 m 2 'lik bir alanda. izmit'in kuzeybatısında 216 prefabrik ev inşa edildi ve 1,700 kişiye
barınma olanağı sağlandı. Su ve ısıtma tesisatına sahip
evlerin bulunduğu alanda büyük bir yemekhane, sosyal
merkez, sağlık birimi ve spor alanları bulunmakta.
Yalova 'da ise 2,400 kişinin barınabileceği 300 prefabrik
ev inşa edileceği açıklandı. Depremin ardından
Americares 90,000 pound ilaç ve tıbbi malzeme, battaniye ve gıda yardımında bulundu. Bir hafta sonra benzer içerikte bir kargo daha gönderildi.
çadırkent

23 Şubat 2000 - Bu tarihe kadar Americares tarafın
dan sağlanan antibiyotik, battaniye, gıda ve diğer
yardım maalzemelerinin 780,000 pounda ulaştı. Ayrıca
dört ayrı bölgede yerleşim bölgeleri ve 200 kışlık kuruldu . Yalova'ya her mevsimde kullanılabilecek 275 çadır
gönderildi. Bu çadırlar tahta zemin, ısıtma ve elektrik
tesisatı bulunmakta. 1992'den bu yana Americares'in
Türkiye'ye gönderdiği yardım miktarının 8,200,000
dolara ulaştığı ifade edilmektedir.
Baptist
World
Alliance
(BWA
www.bwanet.org/bwaid):
ilk
Baptist
Dünya
Kongresi'nden sonra 1905'te Londra'da kurulmuştur. Şu
anda 191 Baptist örgütünü çatısı altında topluyor.
Amaçları dünyadaki Baptistleri birleştirmek, gereksinim
duyan tüm insanlara yardım götürmek ve insan haklarını
savunmak olarak özetlenmektedir. Baptist World Aid
(BWAid) BWA'nın yardım ve kalkınma programlarından
sorumludur.
10 Eylül 1999 - BWAid ilk olarak Türkiye'deki kiliseler
10,000 dolar
gönderdi. Texas Baptistleri iki mobil mutfak götürdüler
ve Adapazarı ile Gölcük'te Kızılay'la beraber çalıştılar.
Yalova ve izmit için iki mutfak daha gönderileceği; travma boyutunun büyüklüğü ve sürecin uzunluğunun,
BWAid'in uzun dönemli yardım planı yapmasına yol
tarafından oluşturulan yardım gruplarına

18 Ağustos 1999 - AFSC Makedonya'daki deposundan ayakkabı, acil sağlık paketi, giysi ve battaniye içeren
bir yardım gönderileceği belirtildi. Finansal yardımın,
AFSC'nin ekümenik partnerleri ve yerel örgütler
aracılığıyla dağıtılması planlandı.

açtığı açıklandı.

American Jewish World Service (AJWS
www.ajws.org): 1985'te Afrika, Asya, Latin Amerika ve
Ortadoğu ülkelerine insani destek ve olağan dışı durumlarda yardım amacıyla kurulmuştur. Şu anda çalışma
alanları temel eğitim, temel sağlık hizmetlerinin geliştir-

Caritas Internationalis (www.caritas.net/en/internet_en.html): Katolik örgütlerinin uluslararası federasyonudur. Üye örgütler için bir fikir alış-verişi ve karşılıklı
destek platformu sağlamak, üye örgütlerin yoksullar ve
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24
dışlanmışlara

hizmet verebilme kapasitelerini arttır
olmak, üye örgütlerin ve diğer yardım

maiarına yardımcı

örgütlerinin eşgüdümünü kolaylaştırmak
amaçları olarak belirtilmektedir.

başlıca

Catholic Medical Mission Board (CMMB
- www.cmmb.org): 1928'de ABD'de kurulmuştur.
Gelişmekte olan ülkelere ilaç ve tıbbi malzeme desteği
sağlayan ve sadece Katolik topluluğunca finanse edilen
tek örgüt olduklarını ileri sürmektedirler.
- Deprem sonrası Türkiye'ye yardım
bir milyon dolardan fazla toplandı ve bunun
35,000 dolarlık ilk kısmı acil gereksinimler için gönderildi. Dağıtım zamanını en aza indirgemek, maliyeti
düşürmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak
amacıyla CMMB yardımlarını nakit olarak iletmeyi tercih
etmektedir.
23

Ağustos.1999

ailelere kişisel temizlik malzemeleri dağıtıldı. Uzun
dönemli gereksinimler için CWS'nin 500,000 dolarlık bir
fon oluşturduğu açıklandı.
Kasım 1999 CWS
ve temizlik malzemesi

kışlık çadır,
dağıtımına

battaniye, soba,
devam etti.

gıda

Direct Relief International (DRI - www.directrelief.org): 1948'de ABD-Kaliforniya'da kurulmuştur.
Olağan dışı durumlarda ilaç ve tıbbi malzeme sağlamak
tadır. 1998'de 51 ülkeye yaklaşık 26 milyon dolar
tutarında yardım göndermiştir.

amacıyla

Catholic Relief Services (CRS - www.catholicrelief.org): 1943'te ABD Katolik Piskoposları tarafından
diğer ülkelerdeki yoksul insanlara yardım amacıyla kurulmuştur. Ayrıca ABD'de yaşayan insanları dünyadaki dindaşlarına karşı sorumlulukları, yoksullara yardım, yoksulluğun nedenlerini ortadan kaldırma ve toplumsal adaleti
sağlama konularında eğitimi hedeflemektedir.
Ağustos 1999 - Deprem sonrası yardım çalış
öncelikle Adapazarı'ndaydı. Çalışmalarını Caritas
International, Caritas Turkey ve Makedon islami örgüt EI
Hilal ile birlikte yürüttüler. Yardımlar USAID'den sağlanan
19,000 yatak, Caritas Turkey 'e 250,000 dolar ve
118,000 dolar değerinde mutfak gereçleri, uyku tulumu,
çadır, sedye ve koituk değneğinden oluşmaktaydı.
Ayrıca 15 ton su sağlandı.

18

maları

7 Eylül 1999- DRI Türkiye'ye yedi tıbbi yardım kargosu gönderdi. Son birkaç kargo ameliyat masası, respiratör ünitesi, defibrilator gibi hastane ekipmanı içeriyordu. Bu kargolar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi'ne gönderildi. Daha önce gönderilen kargolar
1 milyon dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzemenin
yanısıra çadır, uyku tulumu, fener, parka, çorap, eldiven
ve kışlık giysiler de içeriyordu.
Doctors Of The World ww.doctorsoftheworld.org):
1990'da ABD'de kurulan örgüt, Fransız Medecins du
Monde örgütünün otonam üyesidir. Örgütün başlıca
çalışma amacı, barış sürecine katkıda bulunacak
sürdürülebilir sağlık programları yaratmaktır. Bu
çerçevede olağan dışı durumlarda tıbbi yardım sağla
makta ve gönüllü sağlık çalışanları aracılığıyla sağlık
hizmeti vermektedir.

yardım

27 Ağustos 1999 - Örgütün Fransa, ispanya,
Yunanistan ve Kıbrıs 'tan gelen bir ekibi bölgede acil
sağlık hizmeti ve lojistik destek verdi . Tıbbi malzemelerle yüklü mobil sağlık birimleri gönderildi. GölcükKullar'da bir sağlık birimi kuruldu ve günde ortalama
150 hastaya hizmet verildi. Mobil sağlık araçları Kullar ve
Yalova çevresindeki köylerde çalıştı.

Christian Reformed World Relief Committee
(CRWRC - www.crwrc.org): Christian Reformed Church
in North America tarafından desteklenen örgüt, 30'dan
fazla ülkede yardım, kalkınma ve eğitim alanlarında
etkinlik göstermektedir. Merkezi Kanada-Ontario ve

Food for the Hungry International (www.fh.org):
Kendilerini Hristiyan yardım ve kalkınma örgütü olarak
tanımlamaktadırlar. 1971'de ABD-Kaliforniya'da kurulmuştur. Yıllık bütçesi 50 milyon dolardan fazla olan
örgüt Asya, Afrika ve Latin Amerika'da 34 ülkede çeşitli
programlar yürütmektedir.

1999 - CRS deprem sonrası yürütülen
etkinliklerine 500,000 dolar katkıda bulunulacağı
duyuruldu.
27

Ağustos

ABD-Michigan'dadır.

24
26 Ağustos 1999 - Deprem sonrası durum değer
lendirmesi yapmak üzere bir ekip gönderildi ve ekibin
raporu doğrultusunda yerel Hristiyan kiliseleri aracılığıy
la maddi yardım, gıda ve çadır sağlanmasına karar verildi.
Church World Service (CWS - www.churchworldservice.org): ABD Ulusal Kiliseler Birliği'nin olağan dışı
durumlarda yardım örgütüdür.II.Dünya Savaşı'ndan
sonra kurulan örgüt 35 Protestan, Anglikan ve Ortodoks
topluluğu kapsamaktadır. Şu anda 80'den fazla ülkede
etkinlik göstermektedirier.

kiliseler

1999 - 250,000 dolardan fazla nakit para

birliğinin oluşturduğu yardım eşgüdüm

aracılığıyla
olanakları

etkinlik gösterdikler. Ayrıca
konusunda hükümetle ilişki kurdular.

merkezi
barınma

Heart to Heart International
ww.hearttoheart.org): 1992'de ABD-Kansas'ta kurulan
örgüt, olağan dışı durumlarda müdahale eden insani
yardım kuruluşudur. Dünyanın her noktasına çok kısa
zamanda gereksinimleri değerlendirerek yardım ulaştıra
bileceklerini ileri sürmektedirler.
1999 - Bu tarihte bölgede insani yardım
ve lojistik planlar hazırlayan yardım örgütleri
ile birlikte çalışan bir temsilcileri bulunmaktaydı. 4
Eylül'de Türk Havayolları tarafından alınmak üzere New
25

26 Ağustos 1999- Barınma olanaklarının sağlanması
için Türkiye'deki kiliselerin kurduğu yardım komitesi
aracılığıyla 250,000 dolar gönderildi. Adapazarı'nda

Ağustos

yardımı ve tıbbi malzeme gönderildi. Daha çok izmit'te,

Ağustos

programları
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York'taki depolarına tıbbi malzeme içeren bir
paketi gönderilmesinin planlandığı açıklandı.
International
Uluslararası yardım

yardım

Aid (www.internationahid.org):
ekinliklerinde yer alan I~ r; st:yan!ara

malzeme ve fon sağlamak amacıyla işadamları tarafın
dan kurulmuştur. 20 yıllık bir tarihi olan örgüt, özellikle
ilaç ve tıbbi malzeme olmak üzere 170'den fazla ülkeye
yardım göndermiştir.

23 Ağustos.1 999- ilk olarak bir milyon dolar
ilaç, tıbbi malzeme ve diğer gereksinimlerden
oluşan bir yardım gönderrıdi. Durum değerlendirmesi
yapıldığı ve iki kargo daha gönderileceği açıklandı.

25
merkezi ABD'dedir. Şu anda 50 ülkede 100 yerel örgütle
daha iyi barınma koşulları, düşük maliyetli giysi yapımı,
yerel gıdalarla yemek hazırlama gibi ortak programlar
yürütmektedir.
27 Ağustos 1999 - Yerel kiliseleri de kapsayan ACT
yardım etkinlikleri çerçevesinde izmit'e 1,000 kişinin
barınabileceği 200 kışlık çadır gönderildi. Ayrıca giysi,
battaniye, bebek maması ve kişisel temizlik malzemeleri
dağıtımına devam edileceği ve LWR acil yardım fonuna
125,000 dolar bağışlayacağı açıklandı.

değerinde

Interchurch Medical Assistance (IMA - www.interchurch.org): 1960 yılında çeşitli ilaç şirketlerinin,
Protestan örgütlerin bir temsilcisi olması ve bağış isteklerinin bu temsilci aracılığıyla iletilmesini istemeleri üzerine kurulmuştur. Olağan dışı durumlarda ilaç ve tıbbi
malzeme sağlama ve Tanzanya ve Haiti gibi ülkelerde
"nehir körlüğü" ve "Iemfatik filaryazis" gibi hastalıkların
eliminasyonu için çalışmaktadır.
1999- Yardımlarının Türk-Amerikan
ve World Council of Churches tarafından
koordine edildiği belirtildi .
31

Ağustos

9 Eylül 1999- Bu tarihte 1,000 kişilik çadır kentin
kurulumu bitmek üzereydi. Çadırkent temizlik, su,
beslenme gibi temel gereksinimleri karşılalayabilecek
kapasitedeydi. ACT'nin desteklediği yerel kiliseler köylere
2,000 kutu gıda ve temizlik malzemesi dağıttılar.
1 Ekim 1999- LWR'nin desteklediği kiliselerarası kriz
komitesi ihmal edilen uzak bölgelere ve köylere gıda ve
kişisel temizlik malzemesi dağıtmaya devam etti.
Adapazarı'nın köylerinde üç su kuyusu açıldı ve kurulan
çadır kente ek olarak yeni kışlık çadırların gönderilmesi
planlandı. LWR yardım etkinlikleri için 125,000 dolarlık
bir destek sağladı.

Birliği, Kızılay

MAP International (www.map.org): Kendilerini "kar
gütmeyen Hristiyan yardım ve kalkınma örgütü "
olarak tanımlamakta ve amaçlarının dünyanın yoksul
ülkelerinde yaşayan insanların sağlık düzeylerini
geliştirmek olduğunu belirtmektedirier. 1954'te kurulan
örgüt 1OO'den fazla ülkede etkinlik göstermektedir.
amacı

International Orthodox Christian Charities (IOCC
-www.iocc.org):1992·de
Ortodox
Hristiyan
Topluluğu ' nun aldığı bir kararla uluslararası insani
yardım örgütü olarak kurulmuştur. Merkezi ABDMaryland'dedir. Programlarının misyonerlik etkinliklerini
kapsamadığını, sadece insani yardım sağladıklarını
belirtmektedirler. IOCC Amerikan sivil toplum örgütleri
birliği olan InterAction kurumunun üyesidir.
9 Eylül 1999- IOCCnin üyesi olduğu Action by
Churches Together (ACT) aracılığıyla 1.1 milyon dolar
para yardımı yapıldı. Ayrıca acil gereksinimler, çadır ve
yiyecek içeren beş tonluk bir yardım gönderildi.
Islamic Relief (IR-www.irw.org): 1984'te Britanya'da
kurulan örgüt, herhangi bir kimse ya da grupla, özellikle
de Usame Bin Ladin ile ilişkisi olmadığını belirtmektedir.
Etiyopya ve Sudan'da yaşanan yaygın açlık ve ölümler
üzerine yardım amacıyla kurulmuştur. Şu anda 22
ülkede etkinlik göstermektedir.
1999- IR ilk planda 20,000 dolarlık bir
fonu oluşturdu . Çadır, battaniye gibi yardımların
Avrupa bürosu üzerinden bölgeye gönderileceği açık
18

Ağustos

yardım
landı.

28 Eylül 1999 - 1,000 kişiye barınma olanağı
ve 350 çadırdan oluşan bir çadırkent kuruldu.
Bu çadırkentin değerinin 105,000 dolar olduğu belirtilmektedir. Adapazarı'nda kişisel temizlik malzemeleri,
350 battaniyeı ilaç ve tıbbi malzeme, bebek maması ve
bezi dağıtıldı.
sağlayan

Lutheran World Relief (LWR - www.lwr.org): II.Dünya
Savaşı ' ndan sonra Avrupa 'da evsiz kalan Lutheranlara
yardım amacıyla kurulmuştur. 1945'te kurulan örgütün

1 7 Ağustos 1999- Öncelikle DSÖ'nün Yeni Acil Sağlık
Paketi (YASP) gönderileceği belirtildi. Ayrıca gereksin imIerin belirlenmesi için bir alan değerlendirmesi planlandı.
20 Ağustos 1999- Üç YASP 'ln ikisi Kızılhaç 'a, biri
istanbul 'daki Amerikan Hastanesi'ne gönderildi. MAP
deprem bölgesindeki çalışmalarını UN Office for th e
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Amerikan
Kızılhaçı, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu ile birlikte yürütmektedir. Durum değerlendirmesi için gönderilmesi planlanan ekibin 400 poundluk ilaç ve
malzeme de götüreceği açıklandı.
Mercy Corps International (www.mercycorps.org):
1979'da kurulan örgüt, bulunduğumuz yıl içinde 32
ülkede üç milyondan fazla insana gıda, barınak, sağlık
hizmeti ve ekonomik yardım sağlamıştır. Bu yıl yapılan
yardımların toplamı, yaklaşık olarak 93 milyon dolardır.
1 7 Ağustos 1999 - Antibiyotik, ORS, bandaj, enjektör
gibi acil tıbbi gereksinimleri içeren bir tonluk yardım
paketi kargo uçağıyla gönderildi.
19 Ağustos 1999 - Felaketin büyüklüğü giderek daha
iyi anlaşılması üzerine Mercy Corps. ikinci bir kargo göndermeyi planladı.
20
ki

Ağustos

1999 - Mercy Corps. hastane ve alandabirimlerine dağıtılmak üzere iki ton acil ilaç ve
malzeme daha gönderdi.

sağlık

tıbbi
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23 Ağustos i 999 - Mercy Corps Üsküp'teki deposundan dört adet 25 tonluk kamyonla giysi, 12,000 battaniye, sabun, mum, antibiyotik ve bandajdan oluşan bir
yardım gönderdi. Gelecek hafta Amsterdam ~ dan iki,ton
acil ilaç ve tıbbi malzeme daha gönderıUe!eği · ve
gereksinimlerin değerlendirilmesi ve ek yardımların
planlanması için bölgeye bir ekip yola çıkarılacağı açık
landı. Ayrıca Mercy Corps 1 3 kişilik bir Ingiliz arama-kurtarma ekibinin çalışmalarını destekledi.

yönelik programlar yürütmektedirier. 20 yıldan beri
olağan dışı durumlarda insani yardım sağladıklarını ve
uzun dönemli projeler yürüttüklerini belirtmektedirler.
Örgüt ayrıca ABD ve diğer ülkelerde olağan dışı durumlara ve yoksulluğun azaltılması ve beslenme alanlarına
yönelik çalışmalarda bulunan örgütlere materyal, eğit1m
ve maddi destek sağlamaktadır.
8 Eylül

1999 ~

Operation USA Amerikan hükümetinin
tonluk ilk yardım paketini gönderdi.
Ayrıca depolardaki 60 tonluk tıbbi malzeme deprem bölgesindeki sağlık birimlerine gönderileceği ve Kızılay ile
Türk hükümeti aracılığıyla dağıtılacağı açıklandı.
Operation USA çalışmalarını daha çok suların arıtılması,
barınma malzemeleri ve tıbbi malzemeler üzerine
desteğiyle beş

1999-Yalova ve Adapazarı'nda kış
yönelik çalışmalarını sürdürdüler
(kışlık çadır, uyku tulumu, sıcak su). Ayrıca bölgede hasar
gören okulların onarımına yardımcı oldular.
Medecins Sans Frontieres (MSF-www.msf.org):
1971'de bir grup Fransız hekimi ilk sivil tıbbi yardım
örgütünü kurmuşlardır. Kurucularının birçoğu daha
önce Kızılhaç'ta çalışmıştır. "Kızılhaç ve diğer uluslararası
yardım örgütlerinin gerektiğinden az tıbbi yardım sunduklarını ve resmi makamlara karşı suskun kaldıklarını,
bunun da yardımların etkinliğini azalttığını " iddia etmekte ve kuruluş amaçlarını " uluslararası yardımların eksikliklerini tamamlamak ve yanlışlarını düzeltmek" biçiminde
ifade etmektedirler. Ayrıca insanların içinde bulundukları
kötü durumları medya aracılığıyla kamuoyu dikkatine
sunma konusundaki özel çabaları nedeniyle kendilerini
diğer yardım kuruluşlarından ayırmaktadırlar. MSF, sağlık
sisteminin yetersi z olduğu ülkelerde yardım sağlamak
için Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapmaktadır. Hastan e ve
diğer sağlık biriml erinin rehabilitasyonu, bağı ş ıklam a
programları, temiz su ve sanita syon projeleri gibi alan larda çalışmakta, ayrıca perifer sağlık birimleri ve
gecekondu bölgel erind e de ç alı ş makta ve yerel sağlık
18

Kasım

koşullarında barınmaya

çalışanlarını eğitmektedir.

15 Eylül 1999- 15 kişilik ekipten şu anda beşi geri
döndü . MSF deprem bölgesinde TOSAV ile birlikte
ça l ıştı. Etki nlikl eri:
izmit'te 3, Adapazarı ' nda 3 (Avusturya Kızılhaçı ile
birlikte) ve Gölcük'te 4 su deposu kuruldu. Her bir depo
1,500 kişiye su sağlayabilecek kapasitedeydi.
- izmit'te 2, Gölcük'te 3 sağlık merkezi açıldı. Bu
merkezlerde poliklinik hizmetleri, gerekiyorsa sevk,
enjeksiyon, yara pansumanı ve ilaç sağlanması gibi
hizmetler vermekteydi .
- izmit ve Gölcük'teki ailelere 6,000 plastik örtü
dağıtıldı.

- Nefroloji uzmanlarının Marmara Üniversitesi
Hastanesi ve Bursa'daki diyaliz unitelerinde rotasyonları
organize edildi. Toplam 25 uzman bölgede çalıştı.
- Gölcük'te bir sağlık eğitim programı yürütülüyor ve
diğer kamplarda da yaşama geçirilmesine çalışıldı.
Gözlementepe'de ÇYDD ile işbirliği yapıldı.
Bölgede dağıtılmak üzere kişisel temizlik
malzemeleri sağlandı.
- Azerbaycan 'dan sağlanan tıbbi malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.
- Post Travmatik Stres Bozukluğu oluşumunu
engellemek ve olguların tedavisini sağlamak amacıyla bir
çalışma planı hazırlandı.

Operation USA (www.opusa.org): Çocuk sağlığına

yoğunlaştırdı.

Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM oxfam .org .uk): Nazi işgali sonucu Yunanistan ' ın açlıkla
karşı karşıya kalması ve sadece Atina ve Pire'de hergün
yaklaşık 2,000 insanın ölmesi sonucunda, 1942'de
Britanya 'da bir grup insan biraraya gelerek OXFAM 'I kurmuşlardır. II.Dünya Savaşı ' ndan sonra birçok yardım
örgütünün kapanmasına karşın , OXFAM bugün
dünyanın her bölgesindeki doğal ya da insan eliyle oluş
mu ş her türlü olağan dışı durumda yardım etkinliklerini
sürdürm ektedi r.
25 Ağu stos 1999- OXFAM battaniye, çadır ve su arıt 
ma biriml erinden olu ş an 25 tonluk bir kargoyu
Türkiye 'ye gönderdi .
Yardım çalışmaları OXFAM 'ln bölged eki bir mühendisi
tarafınd a n organize edildi. Bicester'de bulunan bir depodan ikinci bir yardım paketi gönderileceği açıklandı .
OXFAM 'ln çalışmaları daha çok temiz su ve sanitasyon
üzerin e yoğunlaştırdı.
Presbyterian Disaster Assistance (PDA-www.
pcusa.org/pda/index .html):ABD 'deki
Presbiteryan
Kilisesi topluluğunun oluşturduğu bir yapılanma olan
PDA, olağan dışı durumlarda yardım amacıyla çalışmak
tadır. Şu anda 80 ülkede olası olağan dışı durumlara kısa
sürede yanıt verebilmek için kurulmuş merkezleri bulunmaktadır. Yardım organizasyonlarında ACT ve Church
World Service ile birlikte çalışmaktadır.
25 Ağustos 1999- Deprem sonrasında daha çok kısa
ve uzun dönemli barınma olanakları üzerine çalıştılar. Bir
grup Ermeni gönüllü Yalova etrafındaki dağ köylerine
ulaştılar ve sanitasyon malzemeleri dağıttılar. Acil Tıp
uzmanı bir presbiteryan hekim, Yalova'nın köylerinde
birlikte
çalıştı.
Çek
arama-kurtarma
ekibiyle
Adapazarı ' nda tuvalet kağıdı, çocuk bezi, iç çamaşırı ve
sandalet dağıtıldı. Çadır, tıbbi malzeme, fener, gıda ve
diğer insani yardım malzemelerinin alımı için 100,000
dolar gönderildi.
9 Eylül 1999 - Bu tarihte ACT ile birlikte izmit'te
kurulmakta olan 1,000 kişilik çadırkent tamamlanmak
üzereydi. Norveç'ten sağlanan bu çadırlar her mevsimde
kullanılabilecek
özellikte
olduğu,
Kosova
ve
Balkanlardaki diğer sorunlar nedeniyle Avrupa'da bu
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özelliklere sahip çadır bulmak oldukça zorlaştığı belirtildi. Yerel Kiliseler Birliği köylere 2,000 paket gıda ve temizlik malzemesi dağıttı. Yardım çalışanları bir Türk
mühendisle birlikte Adapazarı'nda 50,000 kişiye su
sağlayacak bir proje geliştirdiler.
Project Hope (Health Oppurtunities for People
Everywhere),(www.projhope.org): Toplumların sağlık
hizmetlerine erişimini sağlamak ve olağan dışı durumlarda yardım amacıyla çalışmaktadır. Uzun dönemli projelere öncelik verilmektedir. Bir milyondan fazla sağlık
çalışanının eğitildiği ve halen 28 ülkede çalışma yürüttükieri belirtilmektedir.
2 Eylül 1999- HOPE depremden bir hafta sonra tıbbi
gereksinimlerin değerlendirilmesi ve yardım etkinliklerinin planlanması amacıyla sekiz kişilik bir ekip gönderdi. Ekipte 3 hekim ve 3 hemşire bulunuyordu. Sağlık
Bakanlığı ve yerel yöneticilerle ortak çalışan ekip,
gereksinim duyulan ilaç ve tıbbi malzemelerin gereken
yere ve hı zla dağıtımını sağlayacak bir sağlık programı
hazırladı.
Kasım

1999 -

Değerlendirme

ekibinin önerileri

doğrultusunda izmit'te bir gezici klinik kuruldu.

Relief International (RI-www.ri.org): 1990'da kurulan örgütün amacı, doğal afetler, savaşlar gibi olağan
dışı durumlarda kadın ve çocuklar öncelikli olmak üzere
gereksinim duyanlara yardım sağlamak biçiminde
tanımlanmaktadır. Yardım etkinlikleri sağlık, barınma,
eğitim, toplum kalkınması, tarım, gıda ve çatışma
durumlarında çözüm üretmeyi kapsamaktadır.
30 Eylül 1999 - RI üç arama-kurtarma ekibi gönderdi ve ekipler altı kişiyi enkaz altından kurtardılar. izmit ve
Gölcük'teki çadırkentlerde dört sağlık merkezi kuruldu ve
poliklinik sayısı 5,560'a ulaştı. Ayrıca mobil klinikler
aracılığıyla toplumun diğer kesimlerine ulaşıldı. Sağlık
Bakanı yabancı sivil toplum örgütlerinin yardımlarını
istemediğini açıkladı ve bu nedenle en kötü durumda
olan Adapazarı'nda RI'ln yardım etkinlikleri çok sınırlı
kaldı.

Save The Children (SC - www.savethechildren.org):
1919'da savaş kurbanı çocuklara yardım amacıyla
Kanada'da kurulmuştur. Örgütün kuruluş amaç ve
ilkelerinin çoğu, 1990'da kabul edilen Çocuk Hakları
Sözleşmesi'ne temeloluşturmuştur. Çocukların toplumsal durumunu iyileştirmek için öncelikle tüm toplum
eğitimi ve refahının gerekli olduğu düşüncesiyle tarım,
sağlık, su, küçük-ölçekli işletmeler, eğitim, aile içi şiddet,
yoksulluk ve olağan dışı durumlarda yardım konularında
çalışmaktadırlar.

27

Ağustos

1999-

Çalışmalar

Yalova ve
Temizlik malzemeleri, 0-3
yaş grubundaki çocuklar için gıda, biberon, su arıtma
malzemeleri, beşik, mat dağıtımı ve psikososyal
hizmetler için hazırlık yapıldığı belirtildi. israilli psikiyatrist ve travma uzmanlarının hizmet verebilmesi için dört
adet 100 kişilik çadır sağlandı. SC bu çalışmaları Çağdaş
Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve ADRA ile birlikte
yürütmektedir.
Adapazarı'nda yoğunlaştırıldı.

27
Aralık 1999- Çocukların sadece deprem ve artçı şok
lar değil, aileleri ve etraflarındaki insanlar nedeniyle de
travmatize oldukları, çünkü bu büyüklükteki bir felaketten sonra kendileri şok içinde olduklarından, erişkinlerin
çocuklarına bakamadıkları belirtildi. Bu noktayı göz
önüne alan SC, günde 200 çocuğa hizmet veren çocuk
ve kadın sosyal rehabilitasyon merkezleri kurdu. Bu
merkezlerde tamamı Türk gönüllülerden oluşan çocuk
psikiyatristleri ve diğer branşlardan hekimler, hemşireler,
fizyoterapistler görevaldılar.

The American Jewish Joint Distribution Committee
(jDC-www.jdc.org):
I.Dünya
Savaşı
sonrasında
Yahudilere yardım amacıyla 1914'te ABD'de kurulmuş
tur. Örgüt şu anda Amerikan Yahudi toplumunun
denizaşırı ülkelerdeki kolu olarak çalışmaktadır.
26 Ağustos
Türkiye'ye bir

1999-Depremden

bir gün sonra
gönderildi ve
Adapazarı'ndaki israil Sahra Hastanesi'nde çalışmaya
başladı. JDC çalışmalarını daha çok okul ve sağlık birimlerinin desteklenmesi üzerinde yoğunlaştırdı. Birçok
yardım örgütü ekiplerini geri çekerken JDCnin felaketin
yeni bir döneme girdiğini düşündüğü ve uzun dönemli
bir yardım planı hazırladığı açıklandı. JDC ayrıca,
Diyarbakır ' da sokak çocuklarına yönelik bir program
yürütmektedir.
yardım

uzmanı

The Brother's Brother Foundation (BBFwww.brothersbrother.com): 1958'de ABD-Pittsburgh'da
kurulmuştur. Çalışmalarını önceleri bağışıklama kampanyaları üzerine yoğunlaştıran BBF'nin 1958-1980 arasın
da 10 milyondan fazla insanı bağışıkladığı ileri sürülmektedir. Daha sonra ilaç ve tıbbi malzeme, tarım ve eğitim
yardımları programlarında ağırlık kazanmıştır.

7 Eylül 1999- BBF ilk planda 250,000 maske gönderdi. ikinci yardım paketi 400,000 dolar değerinde ilaç ve
tıbbi malzeme içeriyordu. Bu yardım Kızılayaracılığıyla
bölgedeki sağlık birimlerine dağıtıldı. BBF gereksinimlerin belirlenmesi ve yardımların dağıtılması konularında
Pittsburgh Turkish-American Association ile birlikte çalış
maktadır.

The International Federation of Red Cross and
Red Crescent Societies (IFRC - www.ifrc.org): 1919'da
kurulan örgüt 176 ülkedeki Kızılhaç ve Kızılay örgütlerinin uluslararası federasyonudur (146 Kızılhaç ve 30
Kızılay). Türkiye Kızılay Derneği de IFRenin bir üyesidir.
Tüm etkinliklerinin temel amacının, ayırım gözetmeksizin tüm gereksinim duyanlara yardım etmek ve
böylece dünya barışına katkıda bulunmak olduğu belirtilmektedir. Federasyon olağan dışı durumlarda uluslararası yardımları yönlendirir, üyelerinin etkinliklerine
destek olur ve uluslararası alanda üyelerini temsil eder.
Kalkınma-geliştirme programları genelolarak şu başlıklar
altında toplanmıştır:

- Üye örgütlerin kapasitelerini arttırmalarına yardım
cıolmak

-

Olağan dışı

durumlara

Sağlık programları

hazırlıklı

olmak
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- Kan bankaları
- Gençlere yönelik programlar
- Evsiz veya savaş ortamındaki çocuklara,
engellilere yönelik etkinlikler

yaşlılar

ve

Olağan dışı durumlarda ise,
- Yardım hizmetlerinin değerlendirilmesi
- Acil yanıt birimi
- Birincil sağlık hizmetleri, sahra hastaneleri, temiz
su, lojistik, iletişim ve medya alanlarında ayrı birimler
- Gıda dağıtımı ve beslenme
- Giysi ve barınak
- Gö,Çmen kampı yönetimi
- Su ve sanitasyon
- insan hakları
- Ailelerin biraraya getirilmesi alanlarında etkinlik
göstermektedir.

International Committee of the Red Cross (lCRC)
den ayrı bir yapılanmadır. ICRC ve IFRC arasında yapılan
bir anlaşmaya göre, doğal ya da teknolojik kaynaklı
olağan dışı durumlarda IFRC, silahlı çatışma durumların
da ise ICRC etkinlik göstermektedir.

onarımı ve Gölcük'te kadınlar için dört, çocuklar için üç
olmak üzere yedi sosyal rehabilitasyon merkezi açmayı
içermektedir.

World Concern (www.worldconcern .org): 1955'te
kurulan örgütün 22 ülkede 10,OOO'den fazla gönüllü
çalışanı bulunmaktadır. Olağan dışı durumlarda acil
yardım ve uzun dönemli kalkınma programları yürütmektedir.
17 Ağustos 1999- Deprem sonrasında işbirliği yapyerel örgütlerle doğrudan ve para yardımı yaparak
çalışacaklarını duyurdular.

tıkları

World Relief (WR-www.wr.org): 1944'te Ulusal
Evangelikler Birliği'nin uluslararası yardım organı olarak
kurulan örgüt, tarım ve gıda üretimi, olağan dışı durumlarda yardım, küçük-ölçekli işletmelerin geliştirilmesi,
göçmenlere yönelik hizmetler, halk sağlığı, beslenme ve
çocuk sağlığı alanlarında çalışmalar yürütmektedir.
26

Ağustos

1999- Yerel kiliselerin

düzenlediği

bir

toplantıda izmit yakınındaki bir yerleşim biriminin yerel

Deprem bölgesinde Kızılay ile birlikte çalışan IFRC,
50,000 kişinin battaniye, uyku tulumu, kişisel
temizlik malzemeleri ve diğer temel gereksinimlerini
karşıladı. IFRC'ye üye 40'tan fazla Kızılhaç ve Kızılay 65
milyon dolara yakın yardımda bulundu. Halen yedi üye
örgüt su ve sanitasyon, sağlık, rehabilitasyon, barınma
ve olağan dışı durumlara hazırlık konularında program lar yürütmektedir.
The Salvation Army (www.salvationarmy.org) : Yönetim
ve pratiği ayrı olsa da Hristiyan Kilisesi 'nin bir parçasıdır.
Amaçları "Hristiyan dininin yayılması, yoksulluğun
azaltılması ve topluma yararlı diğer hayırsever faaliyetler"
biçiminde tanımlanmaktadır. 1865'te Londra'da kurul-

yöneticisi, bölgede 1,000 kişilik bir çadırkent ya da yarı
kalıcı evler yapılmasını istedi. Bu projeyi WR üstlendi ve
arazinin iyileştirilmesi çalışmaları bir hafta önce başladı.
Araziye çakıl döküldü, hela ve duşlar yerleştirildi . WR'in
bir sonraki hafta bu alana 500 çadır kuracağı ve
çadırkentin gıda ve tıbbi gereksinimlerini karşılayacağı
belirtildi. Gelecek aylarda her birinin maliyeti 3,450
dolar olan kışlık barınma birimleri satın alınıp bölgeye
yerleştirilmesi planlandı. WR 'in yapacağı yardımın
toplam 2.5 milyon doları bulacağı açıklandı. WR Türk
Protestan Kiliseleri ve Britanya Evangelik Kiliseleri ile birlikte çalışmaktadır.

muştur.

World Vision (WV- www.worldvision .org) : 1950'de
Kore Savaşı'nda yetim kalan çocuklara yardım amacıyla
kurulmuştur. Daha sonra çalışma alanları su, sağlık eğiti
mi, tarım ve ekonomik kalkınmayı da kapsayacak
biçimde genişlemiş ve WV geçen süre içinde 103 ülkede
etkinlik göstermiştir.

yaklaşık

15 Eylül 1999 - izmit-Derince'de kışlık su geçirmez
1,000 çadır kurdular. Ayrıca 700 mat ve 303 uyku tulumu dağıttılar. Yardımların toplam değeri 220,000 dolar
civarındadır. Yardımların çoğu Kosova'daki merkezlerinden aktarılmıştır.
United Methodist Committee On Relief (UMCOR
-www.gbgm-umc.org/units/umcor): 1940'taki Metodist
Kilisesi Genel Konferansı'nda, savaşın getirdiği acıları
azaltmak ve insanlara yardım etmek amacıyla kurulması
na karar verilmiştir. 1972'den sonra örgütün çalışma
kapsamı çok daha genişlemiş ve olağan dışı durumlarda
uluslararası yardım etkinliklerine başlamıştır.
17

Ağustos

çalışmalarını

1999 - UMCOR deprem sonrası
ACT üzerinden yürütmektedir.

yardım

6 Ocak 2000-UMCOR deprem sonrası rehabilitasyon
çalışmaları için bir program uygulamaya başladı. Bu program Adapazarı'nda 960 kişilik kışlık barınma birimleri
oluşturulması, Kararnürsel Sağır ve Dilsizler Okulu'nun

30 Ağustos 1999-WV depremzedelere yardım için iki
milyon dolarlık bir fon oluşturdu. ilaçlardan oluşan ilk
kargonun bu hafta, battaniye, kışlık giysi ve ayakkabı
içeren ikinci kargonun bir sonraki hafta gönderileceği
duyuruldu. WV yardımların dağıtılması için World Relief
ile birlikte çalışmaktadır. Bu tarihte WV Kanada bürosu
700,000 dolarlık ek bir fon oluşturmaya çalışıyordu.
Ayrıca üreticilerin WV'a gönderdiği bir milyon dolar
değerinde çocuk giysisi, çocuk botu ve battaniye Eylül
ayının ortalarında bölgeye ulaştırılacağı belirtildi.
16 Kasım 1999- WV ilaç ve tıbbi malzeme, kışlık
giysi, ayakkabı ve geçici barınaklardan oluşan iki milyon
dolar değerinde yardım göndereceğini açıkladı.

BM

Para

yardımı

Aramakurtarma
ekibi

ÖRGÜTÜ

UNICEF

Tıbbi

ekip

Diğer

Gönderilen yer

5

500,000

i

Varolan kredi

i

1 rekonstruksiyon değerlendirme
ekibi
1 ekonomik etki ti"";;""rI",,ntii

WHO

IPEC:
UNFPA:

Malzeme i

Operation
USA
Emergency
Programme
fonu

11,900,000

300,000,000

Destek
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1,000 op. için cerrahi set, 1,000 op. için ortopedik set, , 8 ünite
polivalan gazlı gangren serumu, 12 travma kiti, 5 diyare&kolera kiti, 8
o iO e Sotilismus antitoxini. 5 laotoo. 5 vazıcı

International Programme on Eradication of Child Labor
United Nations Population Fund

ERO: Emergency Response Division
OCHA: Office for Coordination of Humanitarian Affairs

WB: World Bank

Tablo: 2 Çeşitli Ülkelerin Deprem Sonrasında Yaptıkları Yardımlar
Ülke
ABD

Alıcı

Türü ve

Miktarı

21 jenerator, 1 basınçlı yıkayıcı, 1 mühendis ekibi, 2 epidemiyolog, 1 lojistik ekip, 3 tıbbi değerlendirme uzmanı, 1 halk sağlıkçı ekibi, 3 su arıtma uzmanı, Sağlık ekipleri (28
kişi), Köpekli ekipler (8 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (153 kişi) , Tıbbi malzeme, 4,500 ceset torbası , 107 tuvalet, 3 hastane gemisi, 4 SUV, 4 tır, 4 kamyon, 1 van, 22
helikooter. 20 milvon USD·

hastanesi , Köpekli ekipler (31 ekip),
euro·
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ekibi (76

kişi) ,

Arama-kurtarma ekipleri (103

kişi) , Tıbbi

malzeme,

ton

ceset

tıbbi

torbası, Yangın

Yangın

söndürücü,

malzeme,

söndürücü maddeler,

Ulke
Irak*
Ispanya

israil
Isveç
Isveç
Isveç

Alıcı

Isveç Kızılhaçı
IFRC

ıtalya

ıtalya

Kızılay

Japonya
Japonya

T.C. Hükümeti

Kanada
Kazakistan
Kırgızistan

Kuveyt
Küba

Türkiye

Türü ve miktarı
10 milyon dolar değerinde ham petrol
Koruyucu ekipman, 1 sahra hastanesi, Sağlık ekipleri (45 kişi), Arama-kurtarma ekipleri (111 kişi), 4 ton insani yardım, ilk yardım malzemesi , 3.6 ton ilaç ve tıbbi malzeme, 6
dörtçeker araç, Su klorlama tabletleri
Arama-kurtarma ve sağlık ekipleri (350 kişi), Tıbbi malzeme, 276 kg. ilaç, Giysi, 500 tona yakın gıda*, 1 su arıtma birimi, 1 alan hastanesi
Arama ve kurtarma ekipmanı, Köpekli ekipler (11 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (76 kişi), 890 ceset torbası, Jenerator, 2,000 battaniye, 360 çadır, Jip
1 milyon SEK
80 çadır
Köpekli ekipler (7 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (43 kişi) , Sağlık ekibi, ilk yardım malzemesi, 110 ton yangın söndürücü, Jenerator, Su pompası
Naylon ip, Plastik örtü, Sabun, 33 çadır, 10 It.lik 3,000 çöp kabı
3,000,000 USD
20 rehabilitasyon uzmanı, 8 bina&köprü uzmanı, 44 mühendis, 7 bina uzmanı , 4 hata araştırma uzmanı , 14 endüstriyel bilimler uzmanı, köprü uzmanı, Sağlık ekibi (16 kişi), Aramakurtarma ekipleri (45 kiOi), 40 jenerator, 4,400 battaniye, 480 örtü, 40 plastik örtü, 60 adet 12 kişilik çadır, 40 adet 15 kişilik çadır, 70 adet 6 kişilik çadır, 6 su tankı
66 varil yangın köpüğü, 1 sahra hastanesi, Alan mühendisi, Sağlık ekibi (240 kişi) , Arama-kurtarma ekipleri (240 kişi), 1 itfaiyeci ekibi, 2,000 ceset torbası, Su klorlama tabletleri , Su
artıma birimi
3 doktor, Arama-kurtarma ekipleri (16 kişi), Kan, Maske, ilaç
Arama-kurtarma ekipleri (23 kio i)
Bebek maması, Yiyecek, 1 sahra hastanesi, 1 sağlık ekibi, Arama-kurtarma ekipleri (13 kişi) , Köpekli ekipler (5 ekip), Tıbbi malzeme, Battaniye , Çadır
100,000 USD

Büyükelçiliği

6,755 kg. insani yardım
Arama-kurtarma ekipleri (24 kio i)
2 ton yangın söndürücü, 2 fırın, 875 ton un, 8 ton yiyecek , 12.5 ton tohum, 200 ton şeker, 5 ambulans, 2 sağlık kliniği, 2 sahra hastanesi, 1 ultrason , Sağlık ekibi (30 kişi), AramaMısır
kurtarma ekipleri (194 kiOi), 10 ton ilaç, 6 jenerator, 6 ton sterilizasyon maddesi, 225 yatak, 50 çadır, 3 sismik araştırma aracı
Kızılay
50 ısıtıcı, 2,000 battaniye, 670 aile tipi çadır, 30 su tankeri , 6,00010 It.lik su kabı, 100 musluk, 30 su dağıtım aracı, 2 su artıma birimi, 5 su rezervuarı
Norveç
Norveç
OC HA
50,000 USD, 1 C-130 tipi uçak
1 sahra hastanesi, Köpekli ekipler (8 ekip), 1 sağlık ekibi, Arama-kurtarma ekipleri (12 kişi), Tıbbi malzeme, Jenerator
Norveç
Pakistan
Pişirme fırını, Ilaç, Battaniye, Çadır
Arama-kurtarma ekipleri (37 kiO i), sanitasyon malzemeleri,
Polonya
Polonya
Kızılay
Tıbbi malzeme ve ilaç
Köpekli ekipler (6 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (45 kişi), ilaç, 750 ceset torbası, 4jenerator, 2,320 battaniye, 4 kişilik 20 j:adır, 6 kişilik 180çadır, 8 kişilik 116 çadır
Portekiz
10,000 iç çamaşırı, 4 ambulans, Köpekli ekipler (3 ekip), Sağlık ekibi (50 kişi), Arama-kurtarma ekipleri (69 kişi), 150,000 bandaj. 5,000 kan torbası, Pamuk, Dezenfektan, 300,000
Romanya
enjektör, 3,000 transfüzyon aygıtı, 11 ünite yangın söndürücü, 10,000 battaniye, 10,000 yastık, 10,000 örtü, 20 çadır, 6 kamyon
100,000 USD, Çeşitli ekipman, 1 sahra hastanesi, Köpekli ekipler (4 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (87 kişi) , 6 ton insani yardım, 4 yangın söndürücü uçak, Kompressor
Rusya
Köpekli ekipler (10 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (11 kiOi), 124,000 °ioe su
Slovenya
Sağlık Bakanlığı
2 ton ilaç
Slovenya
Suriye
50 ton yiyecek, Arama-kurtarma ekipleri (7 kişi), 50 ton tıbbi malzeme, ilaç, 10,000 battaniye, Çadır
Tayland
T.C. Hükümeti
25,974 USD
Türkmenistan
1,500 USD
Ukrayna
13 ağır iş makinesi, 1 sahra hastanesi, Köpekli ekipler, Arama-kurtarma ekipleri (101 kişi), 4 jenerator
lJrdün
2 ton bisküvi, 2 ton süttozu, 5 ton pirinç, 1 ton şeker, 500 kg . çay, 3.5 ton ilaç, Battaniye, Çadır
Yunanistan
Yangın köpüğü ve söndürücüler, Köpekli ekipler (2 ekip), Arama-kurtarma ekipleri (20 kişi), Plazma, ilk yardım malzemeleri, 47 ton tıbbi ekipman, tıbbi malzeme, Tuvalet, 2,000
battaniye, 1,000 örtü, 350 çadır, 1 yangın söndürme uçağı, 1 özel helikopter, 2 araç, Gıda*, Çocuk bezi*
Not: Orjinal kaynak söz verilen ve gönderilmesi beklenen yardımlar, yardımların ulaştırıldığı bölgeler ve diğer ayrıntıları da içermektedır
(www.info.usaid.gov/aboutlturkey/turkngpv.htm).
* Kaynak: ReliefW eb(www.reliefweb. int)
Litvanya
Malezya

