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Çocuk Dostu 
Alanlar 
kuruldu

138. saatte 
mucize 
kurtuluş

Dünya, 
Türkiye’ye 
yardıma koştu 42 7

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, 
SGDD-ASAM ekiplerine 3 arama kurtarma 
köpeği  ve 2 Mobil Sağlık Kliniği eşlik 
etti. İlk yardım sertifikalı SGDD-ASAM 
çalışanları, depremzedelere sağladıkları 
danışmanlıklarla Sağlık Bakanlığı Ulusal 
Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) 
yönlendirmelerde bulundu.

SGDD-ASAM  Köpekli Arama Kurtarma 
Ekibi enkaz altındaki yaralılara ilk 
günden itibaren ulaştı. İlk üç günde 
18 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. 
Binlerce artçı depremin kaydedildiği 
bölgede SGDD-ASAM ekipleri enkaz 
altındaki depremzedelere ulaşmak için 
çalışmalarına kesintisiz devam etti. 

Günlerce süren çalışmanın ardından 
SGDD-ASAM Köpekli Arama Kurtarma 
Ekibi 30 kişiyi enkazın altından kurtardı. 
Ekibin Köpek Eğitim Uzmanı Kazım Ünal 
termal kameraların yetersiz kaldığı 
yerlerde insan nefesine duyarlı köpeklerin 
enkaz altındaki kişilere ulaşmada çok 
etkili olduğunu söyledi. Ünal, termal 

kameraların yalnızca vücut sıcaklığını 
algıladığını buna karşın köpeklerin insanın 
nefesine odaklandığını belirtti. Ünal, 
“Hayatını yeni kaybetmiş birinin bedeni 
de sıcaklık yaymaya devam ediyor ancak 
köpekler enkaz altındaki kişinin nefes 
alıp verdiğini anlayabiliyor ve kişinin 
yaşadığını teyit edebiliyor” dedi.

SGDD-ASAM ekipleri enkazdan 30 kişiyi kurtardı

SGDD-ASAM, 6 Şubat’ta yaşanan depremin hemen ardından Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye ulaşan  
700’den fazla çalışanıyla Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa’da arama kurtarma ile  
insani yardım çalışmalarına katıldı. 
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SGDD-ASAM Köpekli Arama 
Kurtarma Ekibi’nin yer aldığı 
çalışmada 60 yaşındaki Latife 
Kahil enkaz altından sağ kurtarıldı. 
Ulusal televizyon kanallarının canlı 
yayınlarla takip ettiği çalışmada 
Ekip Koordinatörü Orhan Hınçal, 
ekip üyeleri Nihat Kireçdağ ile 
Muhammed Nalbantlı kurtarma 
çalışmalarını canlı yayında TRT 
Haber’e anlattı. Depremin ilk 
gününden itibaren arama kurtarma 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam ettiklerini anlatan Orhan 
Hınçal, “Ümitlerimiz tükenmesin” 
dedi. Depremzedeler için çeviri 
desteği sağlayan Arama Kurtarma 
Ekibi’nden Muhammed Nalbantlı 
ise 138 saat sonra enkaz altından 
kurtardıkları Latife Kahil’in ailesine 
canlı yayında tercümanlık yaptı.

mucize kurtuluş

Enkaz altından duyulan her ses 
umudun başlangıcıydı

138. saatte138. saatte

SGDD-ASAM çalışanları enkaz altından duyulan 
her sese anında müdahale etti ve duyulan her 
ses umuda doğru yeni bir yolculuğun başlangıcı 
oldu. SGDD-ASAM ekipleri bir yandan arama 
kurtarma çalışmalarına devam ederken 
diğer yandan da ihtiyaç analizi yaparak 
depremzedelere insani yardım  
malzemeleri ulaştırdı.
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana 
gelen iki yıkıcı depremin ardından AFAD’a akredite SGDD-ASAM Köpekli Arama 
Kurtarma Ekibi’yle çalışan yüzlerce SGDD-ASAM personeli ilk günden itibaren 
bölgede yardım çalışmalarına başladı. 

SGDD-ASAM depremden etkilenen bölgelerde 
faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde sürdürebilmek için 
Antakya’da iki ayrı yerleşke kurdu. Bölgeye sevk ettiği 
yardım malzemelerini Antakya’da kurulan depolarda 
toplayan SGDD-ASAM, sahadaki koordinasyonu ve 
insani yardım malzemelerinin bölgelere ulaştırılmasını 
bu noktadan gerçekleştirdi. Aynı zamanda Hatay’da 
görev alan SGDD-ASAM personeli burada kurulan çadır 
kentte konakladı.

KAHRAMANMARAŞ, Hatay, 
Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, 
Malatya ve Elazığ başta olmak 
üzere Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu bölgelerinde yıkıcı etkileri 
olan afet, 15 milyondan fazla kişiyi 
doğrudan etkiledi. 

Kahramanmaraş ve Hatay 
merkezli depremlerin ardından 
binlerce artçı sarsıntının hissedildiği 
bölgede arama kurtarma ve insani 
yardım çalışmalarında bugüne 
kadar dünyanın dört bir yanından 
yüzbinlerce personel ve gönüllü 
görev aldı.

DÖRDÜNCÜ SEVİYE DEPREM 
ALARMI VERİLDİ, 7 GÜN MİLLİ 
YAS İLAN EDİLDİ

Depremin yıkıma neden olduğu 
iller afet bölgesi ilan edildi ve 
ülkede 11 ili kapsayacak ve üç ay 
sürecek biçimde Olağanüstü Hal 
uygulanmasına karar verildi.

AFAD, Türk Kızılay, madenciler, 
belediye çalışanları, pek çok sivil 
toplum örgütü ve gönüllüler, ilk 
andan itibaren canla başla arama 
kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

KÖRFEZ Savaşı nedeniyle 12 
yaşındayken ailesiyle Türkiye’ye göç 

eden Kerkük doğumlu  
SGDD-ASAM Arama Kurtarma Ekibi 

üyesi Muhammed Nalbantlı, 25 yıldır 
Türkiye’de  yaşıyor. 

Kahramanmaraş merkezli 
depremlerde hem arama kurtarma 
faaliyetine katılan hem de Arapça 

tercümanlık yaptığını belirten 
Nalbantlı, 7 yıldır  

SGDD-ASAM’da çalışıyor. Deprem 
sabahı Hatay’a doğru yola çıktıklarını 

ifade eden Nalbantlı, 138 saat 
sonra enkazdan sağ çıkardıkları 

Latife Kahil’in yakınları ile iletişime 
geçmesini sağladı. Nalbantlı, 

enkazdan çıkarılanların en büyük 
kaygısının ailelerinden haber 

alamamak olduğunu belirtirken afet 
ve acil durumlarda dil bariyerinin 

aşılmasının önemine dikkat çekti.

“Biz gönülden 
gönüllü bir 
ekibiz”

Nalbantlı: “İlk gün iki 
çocuğu ve bir anneyi 

kurtardık. Sabah 10’a kadar 
aralıksız çalıştık. Yağmur ve 

dolu yağıyordu. Defalarca 
deprem oldu ve biz o gün  

18 kişi kişiyi kurtardık”

Türkiye’nin kalbi 
deprem bölgesinde attı

Hatay’da 2 
yerleşke açıldı,  
malzeme 
depoları kuruldu
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SGDD-ASAM bünyesindeki tercümanlar, 
yurtdışından gelen arama kurtarma ekiplerine 
İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca ve 
Ukraynaca tercüme desteği sağladı.

SGDD-ASAM ÇALIŞMALARINI KAMU 
KURUMLARIYLA IŞ BIRLIĞI IÇINDE YÜRÜTTÜ
Arama kurtarma başta olmak üzere insani 
yardım malzemelerinin dağıtımı, çocuk koruma, 
sağlık danışmanlığı ve psikososyal destek 
çalışmaları Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, AFAD, Hatay Valiliği 
başta olmak üzere kamu kurumlarıyla iş birliği 
içerisinde yürütüldü.

Dünyanın birçok yerinden 
Türkiye’ye gelen 10 binden fazla 
uluslararası arama kurtarma 
personeli çalışmalara destek oldu. 

Dünya, 
Türkiye’ye 
yardıma 
koştu
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HATAY’DAKİ durumun kritik olması 
dolayısıyla arama kurtarma faaliyetlerini bu 
bölgede yoğunlaştıklarını ifade eden Kavlak, 
SGDD-ASAM Köpekli Arama Kurtarma 
Ekibi’nin 30 kişiyi enkazdan kurtardığını 
söyledi. Kavlak, “700’den fazla personelimizle 
çalışmalarımız giderek yoğunlaşıyor. İhtiyaç 
tespiti yaptıktan sonra insani yardım 
malzemelerini depremzedelere ulaştırıyoruz. 
Aynı zamanda yurt dışından gelen ekiplere 
tercüme desteği vermeye başladık. Psikososyal 
desteğe ihtiyaç da giderek artmaya başladı, 
bölgedeki eksikleri kapatmak için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından gerçekleştirilen video 
röportajda ciddi bir kriz ve felaketle karşı karşıya kalındığını söyleyen SGDD-ASAM 
Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, hem arama kurtarma hem de insani 
yardım faaliyetleri amacıyla sahaya çok hızlı bir şekilde ulaştıklarını söyledi.

Doç. Dr. Gökçe Ok, SGDD-ASAM’ın 

çalışmalarını yerinde inceledi
SGDD-ASAM’IN deprem bölge-

lerindeki çalışma alanlarını ziyaret 
eden İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel 
Müdürü Doç. Dr. Gökçe Ok, uzun 
saatler boyunca yürütülen kurtarma 
çalışmasına eşlik etti. Enkaz başında 
yakınlarını bekleyenlere destek olan 
Ok, ailelerin acılarını paylaştı. Bu sü-
reçte tüm paydaşlara ihtiyaç olduğunu 

belirten Gökçe Ok, SGDD-ASAM’ın 
Antakya’da arama kurtarma ve insani 
yardım alanında çok önemli çalışma-
lar yaptığını söyledi. SGDD-ASAM’ın 
faaliyetlerini sürdürdüğü yerleşkeyi 
de ziyaret eden Ok “Deprem bölge-
lerinde SGDD-ASAM’a ihtiyaç var. 
Bunu inanarak söylüyorum. Hepinize 
değerli çalışmalarınız için teşekkür 
ediyorum” dedi.

SGDD-ASAM Genel Koordinatörü Ibrahim Vurgun Kavlak:

“700’ün üzerinde  
SGDD-ASAM personeli 
deprem bölgesinde”

SGDD-ASAM çadır, 
gıda, su, bebek bezi, 
hijyenik ped, ıslak mendil, 
battaniye ve uyku 
tulumu gibi insani yardım 
malzemelerini bölgeye 
sevk ederek depremden 
etkilenen ailelerin acil 
ihtiyaçlarına destek 
oldu. İhtiyaç analizi 
çalışmaları ile tespit 
edilen hassas durumdaki 
depremzedeler başta 
olmak üzere, insani 
yardım malzemelerinin 
dağıtımı AFAD 
koordinasyonunda 

sağlanıyor. İhtiyaç analizi, 
psikososyal destek, 
sağlık danışmanlığı 
ve çocuk koruma 
çalışmaları, alanında 
uzman SGDD-ASAM 
çalışanları tarafından 
yürütülüyor. Çadır  ve 
konteyner tedariğini 
sürdüren SGDD-ASAM; 
Hatay, Kahramanmaraş, 
Adıyaman, Gaziantep, 
Şanlıurfa ve Adana’da 
insani yardım 
malzemelerini 
ulaştırmaya devam 
ediyor.

İhtiyaç 
analizi 
ve insani 
yardım 
çalışmaları 
yoğunlaşıyor

YAŞANAN büyük deprem 
felaketinden doğrudan veya 
dolaylı olarak etkilenenlerin 
geçirdiği travmaları 
azaltmak ve iyilik halini 
güçlendirmek amacıyla 
SGDD-ASAM Ekipleri 
çalışmalarına devam ediyor. 
AFAD, AHBAP ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
kurduğu çadır alanlarında 
da çalışan SGDD-ASAM 
Psikososyal Destek Ekipleri 
çalışmalarını yürütüyor. 

Psikososyal destek faaliyetleri devam ediyor
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SGDD-ASAM, Hatay’da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın yönlendirmesiyle 3 farklı çadır bölgesinde Çocuk Dostu Alanlar açtı.

ÇADIR bölgelerinde depremden etkilenen 
çocukların iyilik hâlinin geliştirilmesi 
amacıyla kurulan Çocuk Dostu Alanlar 
düzenlenen etkinliklerle depremzede 
çocukların yaralarını sarmayı ve yüzlerini 
güldürmeyi amaçlıyor. Çocuklar için 
oluşturulan bu özel alanlarda psikologlar 
ve çocuk koruma uzmanları hassasiyeti 
olan çocukları belirleyerek destek sağlıyor. 
Travma sonrasında iyileşme ve çocukların 
eğitim hayatına dönmesi için deprem 
bölgelerinde çalışmalar sürdürülüyor.

DEPREMİN ilk gününden itibaren 
SGDD-ASAM sosyal medya hesaplarında 
Türkçe, Arapça, Farsça ve İngilizce içerikler, 
depremzedelerin doğru bilgiye ulaşımını 
hızlandırmak için paylaşıldı. AFAD Acil 
Mobil Uygulaması ve refakatsiz çocuklar 
için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
yayınladığı duyurular gibi içerikler bilgi 
güvenliğinin teyidi için yayınlandı.  

Çocuk Dostu Alanlar kuruldu

Bilgilendirici içerikler yayınlandı
SGDD-ASAM, kaynağı 
doğrulanmayan ve sosyal medyada 
yayılmaya başlayan yanlış 
bilgilerin önüne geçmek için kamu 
kurumlarıyla eş güdümlü olarak 
içerik paylaşımlarına yer verdi. 
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ÜLKEMIZIN yaşadığı en büyük 
felaketlerden birinde 6 çalışma 
arkadaşımızı kaybetmenin derin 
üzüntüsünü yaşıyoruz.
Hayatını kaybeden 
arkadaşlarımızın yakınlarına ve 
SGDD-ASAM ailesine başsağlığı 
ve sabır diliyoruz. Bu zorlu günleri 
dayanışmayla aşacağız.

Sevsen Derviş
Selma Neddef

Muhammed El Yasin
Riyad Kenaviş

Mahmut İbrahim
Emani Neccar

Depremde kaybettiğimiz 
çalışma arkadaşlarımız için

acımız çok büyük!
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