
 
 

 

მიწისძვრები თურქეთსა და სირიაში, სტიქიის შედეგები:  გავერთიანდეთ 
 

ALDA-ს მთელი გუნდი და მმართველი საბჭო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და 
თანადგომას უცხადებს მიწისძვრებით დაზარალებულ  ყველა სახელმწიფოსა და 
საზოგადოებას, რომელსაც მოჰყვა სასიკვდილო შედეგები თურქეთსა და სირიაში. 
 

ძალიან ბევრი ადამიანი ემსხვერპლა და დაშავდა მიწისძვრების შედეგად, ბევრმა ოჯახმა 
დაკარგა  სახლი და აღმოჩნდა სიცოცხლისთვის საშიში ამინდის პირობებში თავშესაფრის 
გარეშე. მსხვერპლთა რიცხვი კი  ყოველ წუთს იზრდება. 
 

მოვუწოდებთ ჩვენს ყველა წევრს, ჩვენს ქსელს და საზოგადოებას, სოლიდარობა 
გამოუცხადონ თურქ და სირიელ ხალხს ამ კრიტიკულ მომენტებში. ასევე, მივმართავთ 
ფონდებსა და დონორებს მიმართონ თავიანთი ქმედებები საჭიროებებზე საპასუხოდ. 
 
ჩვენი პარტნიორები უკვე მობილიზებულნი არიან ადგილზე, რათა აღმოუჩინონ 
დაზარალებულებს სასწრაფო დახმარება. იხილეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი 
რეკომენდაციები დაზარალებულთა დასახმარებლად: 
 
 

1️) პირდაპირი ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა სანდო თურქულ და სირიულ 
ორგანიზაციებს, რომლებიც მოქმედებენ ადგილზე 

შენიშვნა: თანხის  და რესურსების გაფანტვის  მცდელობის თავიდან ასაცილებლად, 
შეგიძლიათ საბანკო გადარიცხვით ფულის გაგზავნა შემდეგ ადგილობრივ 
ჰუმანიტარული დახმარების ასოციაციებში: 
 

თურქეთი: 
• Ahbap derneği: არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც აგროვებს ათასობით 

მოხალისეს და პასუხობს გადაუდებელ საჭიროებებს ადგილზე; 
https://ahbap.org/disasters-turkey  

• İhtiyaç Haritas: სოციალური გაერთიანება, რომელიც  აფასებს საჭიროებებს 
ადგილზე საველე სამუშაოების მეშვეობით საჯარო დაწესებულებებთან 
კოორდინაციის გზით და ახდენს გადარჩენილთათვის გადაუდებელი 
საჭიროებების მიწოდებას; 

• AKUT Vakfı: მოხალისეობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ბოლო 
სამი ათწლეულია მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა ძებნაში, დახმარებასა 
და გადარჩენაში მონაწილეობს; 

•  მარმარას მუნიციპალიტეტების გაერთიანების მოწოდება  AFAD-ის 
მხარდაჭერად (სტიქიებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამინისტროს 
თავმჯდომარეობა). 

https://www.alda-europe.eu/management/
https://ahbap.org/disasters-turkey
https://ahbap.org/disasters-turkey
https://www.needsmap.coop/
https://akutvakfi.org.tr/en
https://www.marmara.gov.tr/en/earthquake-in-turkiye-kahramanmaras


 

გახსოვდეთ, არ არსებობს  მცირე შემოწირულობა, ყოველი, თქვენს მიერ გაღებული 
შემოწირულობა მნიშვნელოვანია. 
 

ALDA მოუწოდებს ყველა წევრს, ქსელს და საზოგადოებას, სოლიდარობა გამოუცხადონ 
და მხარი დაუჭირონ  თურქ და სირიელ ხალხს 

 

2️) ფინანსურად მხარი დაუჭირეთ თქვენს ქვეყანაში ჰუმანიტარულ ასოციაციებს ან 
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებიც  ჩართულნი არიან ამ პროცესში 

 

საერთაშორისო დონეზე, სანდო ორგანიზაციებს, როგორიცაა წითელი ჯვრის, წითელი 
ნახევარმთვარის საზოგადოებათა საერთაშორისო ფედერაცია, (კამპანია 
თურქეთისთვის, კამპანია სირიისთვის), ექიმი საზღვრებს გარეშე,  OXFAM, ჰყავთ 
გუნდები მობილიზებული და მოქმედებენ ადგილზე.  თუ გსურთ ფინანსურად მხარი 
დაუჭიროთ დაზარალებულებს  შეგიძლიათ მიმართოთ  უშუალოდ ადგილობრივ 
ასოციაციებს, როგორიცაა Turkey Mozaik Foundation ან Turkish Philantropy Funds.  
 

ასევე,  საერთაშორისო ორგანიზაციების ეროვნული ფილიალები შეგიძლიათ მოძებნოთ 
თქვენს ქვეყანაში, თუ თქვენ გირჩევნიათ ფულის გაგზავნა მათი მეშვეობით, ან 
ალტერნატიულად, შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენი ქვეყნიდან  იმ  ასოციაციებს, 
რომლებიც დახმარებას აწვდიან და მოქმედებენ კატასტროფის ზონებში. თუმცა, 
ფრთხილად იყავით, წინასწარ გაარკვიეთ, რომელ ასოციაციას ურიცხავთ თანხას და 
პრიორიტეტი მიანიჭეთ არასამთავრობო და კარგად აღიარებულ 
ასოციაციას/ორგანიზაციას.    
 

3️) ჩაერთეთ საქველმოქმედო აქციაში და შეაგროვეთ შემოწირულობები თქვენს ქალაქში  
უფრო მეტად, ვიდრე არასდროს, დაზარალებულ თემებს ესაჭიროებათ პირველადი 
მოხმარების ნივთები (ტანსაცმელი, საბნები და ა.შ.) უსაფრთხო ადგილზე  გადაყვანა, 
ხოლო მაშველები და სამედიცინო ჯგუფები საჭიროებენ სამედიცინო და  პირველადი 
დახმარების  აღჭურვილობას. 
 

გაარკვიეთ რა ინიციატივები  მიმდინარეობს  თქვენს მხარეში, რა სახის ნივთები 
გროვდება და შეეცადეთ წვლილი შეიტანოთ იმით, რაც შეგიძლიათ. 
 

❗️ თუ თქვენ ხართ თურქეთში უნდა იცოდეთ ასოციაციის  თურქი წევრის, ედრემიტის 
მუნიციპალიტეტის მოწოდება  ❗️ 

 

ედრემიტის მუნიციპალიტეტი აგროვებს საჭირო ნივთებს სეისმურ ზონებში 
გასაგზავნად. ამ დროისთვის უკიდურესი აუცილებლობაა გენერატორებისა და დენის 
წყაროების, საძილე ტომრების, ფანრებისა და საკემპინგო კარვების არსებობა. ედრემიტის 
მუნიციპალიტეტი ორშაბათიდან აგზავნის ტანსაცმლით, მასალებით, მედიკამენტებით, 
წყლითა და საკვებით სავსე სატვირთოებს. გარდა ამისა,  მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლებისგან დაკომპლექტდა  რამდენიმე გუნდი, რომლებმაც მიაღწიეს ქალაქ 
ქაჰრამანმარამდე, ჰათაიმდე, ანთაქიამდე და  მუშაობენ სტიქიის ზონებში. ასევე, 
მონაწილეობას იღებენ სამაშველო ოპერაციებში და აკონტროლებენ ტრანსპორტირების 
თემას, რათა   უსაფრთხოდ მოხდეს  გაგზავნილი  მასალების მიწოდება. თუ გსურთ 

https://donation.ifrc.org/?campaign=f3cfd66a-0ba7-ed11-a2da-005056010028
https://donation.ifrc.org/?campaign=f3cfd66a-0ba7-ed11-a2da-005056010028
https://www.ifrc.org/emergency/syria-earthquakes
https://donate.doctorswithoutborders.org/secure/donate?_ga=2.171967776.240223561.1675948890-1985571211.1675948890&_gac=1.56987736.1675948890.Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdrATYiE5C5KS-ZaQyn21Fv1DDYEyHX4lBXqdp9Zr_EuyUOimv8v9xcaAoOGEALw_wcB&_gl=1*h97agy*_ga*MTk4NTU3MTIxMS4xNjc1OTQ4ODkw*_ga_C7EW6Q0J9K*MTY3NTk0ODg5MC4xLjEuMTY3NTk0OTUyNy4wLjAuMA..
https://www.oxfam.org/en/emergency_donations/earthquake-emergency-fund
https://lnkd.in/ddieMgEq
https://donate.tpfund.org/campaign/tpf-turkiye-earthquake/c465112


შემოწირულობების გაღება, შეგიძლიათ იხილოთ მუნიციპალიტეტის მისამართი შემდეგ 
ბმულზე: 
 

4️) ხელახლა გააზიარეთ ეს ინფორმაცია ხილვადობის გაზრდისა  და მეტი ადამიანის 
მხარდაჭერის მიზნით 

მოვლენებიდან რამდენიმე დღეში და იმ ფონზე, როცა ყოველდღიურად მსხვერპლთა 
რაოდენობა იზრდება, ნუ დავუშვებთ, რომ ეს ტრაგედია უკვე დავიწყებას მიეცეს. რაც 
უფრო მეტად გავავრცელებთ ინფორმაციას  ამის შესახებ, მით უფრო მეტად შევუწყობთ 
ხელს ადამიანთა ინფორმირებას საერთაშორისო დონეზე და ამით შევძლებთ 
რესურსების მობილიზებას გრძელვადიან პერსპექტივაში დაზარალებული 
მოსახლეობის დასახმარებლად. 
 

ასევე,  გვინდა გაგიზიაროთ ALDA-ს წევრის „მარმარის მუნიციპალიტეტების 
გაერთიანების“ მიერ განხორციელებული ქმედებები, რომელიც ამჟამად მუშაობს 
ანგარიშზე, სადაც ხაზს უსვამს მუნიციპალიტეტების მიერ მიწისძვრის საპასუხოდ 
განხორციელებულ სხვადასხვა აქტივობების მნიშვნელობას. თუ გსურთ მათთან 
დაკავშირება, შეგიძლიათ შეამოწმოთ მათი ვებგვერდი . 
 

 

https://www.alda-europe.eu/partner-socio/edremit/
https://www.marmara.gov.tr/

