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depolardan temin ettiğimiz temel gıda ve ihtiyaç maddelerini afet bölgesindeki lojistik merkezlerimizde toplayarak, ihtiyaç bölgelerine anında sevk 
ediyoruz. Afet bölgesinde sahra hastanesi kurmak için çalışmalara başladık.' değerlendirmesinde bulundu. 
“ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ÇOK SAYIDA İŞ 
MAKİNESİ İLE DESTEK VERDİK” 
Yurt dışı teşkilatların da canla başla bu mücadeleye katkı verdiğini 
bildiren Asmalı, dünyanın farklı noktalarında MÜSİAD şubeleri ve 
üyelerinin tam koordinasyon halinde hareket ettiğini vurguladı. 
Asmalı, yurt dışı üyelerinin katkıları ve koordinasyonunda hazırlanan 
jeneratör, hasta yatağı, tekerlekli sandalye, battaniye, ısıtıcı ve temel 
ihtiyaç malzemeleri ile dolu tır konvoylarının yurt dışındaki farklı 
lokasyonlardan afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını 
sözlerine ekledi. 
Asmalı, açıklamasında afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına 
çok sayıda iş makinesi ile destek verdiklerini hatırlatırken, 'Gün birlik 
olma günüdür. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız. 
Ülkemiz için tüm teşkilatlarımızla omuz omuzayız, milletimiz için bir 
ve beraberiz.' ifadelerini kullandı. 

 

ELBİSTAN’DA 1000 KONTEYNER EVLİK KONTEYNER 
KENT KURULUYOR 
MÜSİAD'dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ın Elbistan 
bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni 
ve AFAD koordinasyonunda 1000 tane konteyner evi bulunan 
tefrişatlı Konteyner Kent kurulacağı bildirildi. Kalıcı deprem 
konutlarından önce vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması 
için iki farklı odası ve mutfak ile banyosu bulunan konteyner evlerin 
çalışmalarına başladığını duyuran MÜSİAD, ayrı bir bağış hesabı 
açarak; katkıda bulunmak isteyenleri de bu bağış kampanyasına davet 
etti. 
Açıklamada MÜSİAD, “33 yıldır olduğu gibi ‘Bir ve Beraber’ diyerek 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu her yerde olmaya devam edecek; 
milletimizin üzüntüsünü ve sevincini birlikte paylaşacağız” denildi. 
 
“DEPREM BÖLGESİNDEKİ KADINLAR İÇİN 5000 ADET 
HİJYEN SETİ HAZIRLIYOR” 
MÜSİAD bünyesinde çalışmalarına devam eden MÜSİAD Kadın ise 
afet bölgesinde depremden etkilenen kadınlar için de harekete geçti. 
İhtiyaç ve barınma malzemelerinin yanı sıra kadınlar için özel hijyen 
seti hazırlayan MÜSİAD Kadın grubu sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, 'MÜSİAD ailemizin kıymetli hanımları ile 
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası, afet 
bölgesindeki kadınlarımız için elzem olan 5000 adet kadın hijyen 
kitleri hazırlıyoruz. Her zaman ‘Bir ve Beraber’ olarak kadınlarımızın 
yanında olacağız ve bu zor günleri beraber atlatacağız.' bilgisini 
paylaştı. 

 

Türkiye Belediyeler Birliği'nden deprem bölgesine destek 
 
TBB: "Afetin ilk günü tüm Türkiye’den bölgeye itfaiye araçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan diğer iş 
makinelerinin sevk edilmesi AFAD ile TBB koordinasyonunda gerçekleştirildi" 
 

 
İSTANBUL (AA) - Türkiye Belediyeler 
Birliği (TBB), bünyesinde bir kriz masası 
oluşturarak İçişleri Bakanlığı Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) koordinasyonunda deprem 
felaketinden etkilenen il ve ilçelerdeki 
yerel yöneticilerle temasa geçip afet 
bölgesine yardım konusunda çalışma 
başlattı.TBB'den yapılan açıklamaya 
göre, afetin ilk günü tüm Türkiye’den 

bölgeye itfaiye araçları başta olmak üzere 
ihtiyaç duyulan diğer iş makinelerinin 
sevk edilmesi AFAD ile TBB 
koordinasyonunda gerçekleştirildi. 
İLK GÜNDEN İTİBAREN TEMEL 
İHTİYAÇ MADDELERİ 
SEVKEDİLDİ 
Afet sonrası bölgede yaşanan temel 
insani ihtiyaçların giderilmesi için 
çalışmalar yürüten TBB, ilk günden 
itibaren bölgedeki afet bölgesine ekmek, 
su, muhtelif gıda, elektrikli ısıtıcı, bebek 
bezi ve bebek maması gibi insani yardım 
malzemeleri ulaştırılmasını koordine etti. 
Yurt içindeki yerel yönetimlerle sürekli 
iletişimde olan TBB, yurt dışındaki yerel 
yönetimlerden gelen yardım ve iş birliği 
tekliflerini de ilgili kurum ve kuruluşlara 
iletti. Yabancı kurtarma ekipleri ve enkaz 
çalışmalarında kullanılacak ekipmanların 
yerel kanallar aracılığıyla bölgeye sevk 
edilmesinde, ekiplerin konaklama 
ihtiyacının karşılanması ve yabancı yerel 

yönetimlerle her türlü iletişim 
sağlanmasında TBB aktif görev aldı. 
ÇEŞİTLİ İŞ MAKİNELERİ 
DEPREM BÖLGESİNE 
GÖNDERİLDİ 
Afet bölgesindeki enkaz kurtarma 
çalışmalarında kullanılmak üzere itfaiye 
aracının yanı sıra; arazöz, kazıcı-
yükleyici, kepçe, ekskavatör, damperli 
kamyon, greyder, dozer, vidanjör, kanal 
açma aracı, çekici, vinç gibi çeşitli acil 
ihtiyaç duyulan iş makineleri gönderimi 
ile belediyelerde görevli başta afet 
konusunda uzman personel olmak üzere 
mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, 
operatör ve şoför gibi personelin afet 
bölgesine sevk edilmesi çalışmalarında 
AFAD'a destek sağlandı. 
Afet bölgesindeki yerel yöneticilerle 
sürekli temas halinde olan TBB, 
bölgedeki talepler doğrultusunda her 
türlü teknik ve insani yardım 
çalışmalarına devam edecek.


