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Cengiz Holding'den deprem bölgesine 500 milyon TL ba

2 bin 336 gönüllü çal an  ile sahada yaralara merhem olmak için 
çal an Kalyon Holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm 
ihtiyaçlar n  kar layacak 

Kalyon Holding, Gaziantep'in slahiye ilçesine 3 bin ki ilik konteyner kent kurmak için harekete 
geçti ini duyurdu. irketten yap lan aç klamaya göre, Kalyon Holding, Kahramanmara  merkezli 
ve 10 ili etkileyen depremler sonras  2 bin 336 gönüllüsüyle afet bölgesinde yer al p, bar nmadan 
enkaz kald rma teçhizat  ve makinelerine, g da, giysi ve ilaç yard mlar ndan psikolojik deste e 
tüm imkanlar n  seferber etti. 

KALYON, 7 B N 756 AFETZEDEN N BARINMA  
VE GIDA HT YACINI KAR ILADI 
Deprem bölgesindeki vatanda lar n acil ihtiyaçlar n  kar lamak üzere gerekli tüm giri imleri, 

ba ta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumlar  ile isti are ve koordinasyon halinde yürüten irket, 
ilk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin kap lar n  aç p, bölgede 7 bin 756 afet-
zedenin bar nma ve g da ihtiyac n  kar lad . Kalyon Holding, imdi de Gaziantep’in slahiye ilçe-
sine 3 bin ki ilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. 

Yönetim Kurulu Ba kan  Cemal Kalyoncu ba ta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 
gönüllü çal an  ile sahada yaralara merhem olmak için çal an Holding, konteyner kentte dep-
remzedelerin tüm ihtiyaçlar n  kar layacak. 

HATAY HAVAL MANININ TAHR P OLAN  
P ST N ONARIMINI YÜRÜTÜYOR 
Hatay Havaliman 'n n tahrip olan pistinin onar m n  da yürüten Holding, BOTA  do al gaz boru 

hatt n n tamirat  için de ekip ve ekipmanlar  ile bölgede bulunuyor. Yine, 527 konteyner, 41 çad r, 
14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 kamyon, 22 t r, 28 tonluk yak t tankeri, 9 k kulesi, 156 
muhtelif i  makinesi, 4 adet jeneratör ile afet bölgesinde hizmet veriyor. 

Ayr ca 22 t r dolusu, 236 bin 245 k yafet, 245 bin 564 g da malzemesi, 24 bin 678 battaniye, 3 
bin 458 ilaç, 7 ton yakacak ve daha binlerce yard m malzemesinin depremden zarar gören va-
tanda lara ula mas n  sa layan Kalyon Holding, kan ba  ve ilk yard ma yönelik faaliyetleri ile 
de kurtarma çal malar na katk da bulunmak için çal malar na devam ediyor. 

Holding, 400 milyon TL'si AFAD, 100 milyon TL'si 
AHBAP olmak üzere deprem bölgesine 500 mil-
yon TL ba lad  

Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL des-
tekte bulundu. irketten yap lan aç klamaya göre, merkez 
üssü Kahramanmara  olan ve 10 ili etkileyen deprem felake-
tinin ilk saatlerinden itibaren arama ve kurtarma çal malar  
için tüm i tirakleri, grup irketleri, i  makineleri ve teknik ekibi-
nin yan  s ra maden i letmelerinde çal an uzman kurtarma 
ekipleriyle seferber olan Cengiz Holding, deprem bölgesine 
500 milyon TL ba  yapt . 

Aç klamada u ifadelere yer verildi: 'Ülkemizi derinden sar-
san, depremlerin derin üzüntüsünü ya yoruz. Hayat n  kay-
bedenlerin ac s  yüre imizi da l yor; yaral lar m za ise acil 
ifa diliyoruz. Deprem felaketinin yaralar n  sarmak, hayat 

kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine h zla ula mak için kapsaml  
bir çal ma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine i  makineleri, 
ekipman ve araç deste i sa lamay  sürdürürken, bu araçlar  
kullanacak teknik ekip ile maden i letmelerinde çal an 
uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk et-
meye devam ediyoruz.  

TOPLAM 432 K L K ARAMA KURTARMA  
EK B M Z BÖLGEDE ÇALI IYOR 
Toplam 432 ki ilik arama kurtarma ekibimiz bölgede çal -

malar n  sürdürüyor.  makineleri için gerekli oför, mühen-

dis, formen, operatör gibi teknik ekipten olu an yakla k 187 
ki i de deprem bölgesindeki çal malara destek vermeye 
devam ediyor. Ayr ca Ad yaman, Malatya ve Gaziantep sla-
hiye’de kurulacak a evleri için de çal malar h zland r l rken, 
söz konusu a evleri 13 ubat itibar yla günde 5 biner ki iye 
(toplam 15 bin) s cak yemek da t m  gerçekle tirecek. sla-
hiye ve Hatay’da ayr ca 2 ekmek fabrikas  deste i sa lad k.' 

Aç klamada unlara vurgu yap ld : 'Tüm bu çal malara ila-
veten bugün deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutar nda 
destek ba  yapmaya karar verdik. Bunun 400 milyon TL’si 
AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi. Tüm çal ma-
lar m za ayn  h zla devam ederken, yaralar m z  birlikte sar-
mak için elimizden geleni yapaca z. Bugün birlik olma, 
birlikte mücadele etme günüdür. Tüm Türk i  dünyas n  da bu 
hassasiyetin bir parças  olmaya davet ediyor, hep birlikte bu 
zor günleri a aca m za yürekten inan yoruz.' 

Kalyon Holding, Gaziantep slahiye'ye 3 bin ki ilik konteyner kent kuracak

Holding, 3 bin ki inin konaklayaca  ve günlük 5 bin ki iye 
yemek ç karabilecek ya am alan n  bu hafta skenderun'da 
hizmete sunacak 

Kalyon Holding, Gaziantep'in slahiye ilçesine 3 bin ki ilik konteyner kent kur-
mak için harekete geçti ini duyurdu. irketten yap lan aç klamaya göre, Kalyon 
Holding, Kahramanmara  merkezli ve 10 ili etkileyen depremler sonras  2 bin 
336 gönüllüsüyle afet bölgesinde yer al p, bar nmadan enkaz kald rma teçhizat  
ve makinelerine, g da, giysi ve ilaç yard mlar ndan psikolojik deste e tüm imkan-
lar n  seferber etti. 

KALYON, 7 B N 756 AFETZEDEN N BARINMA  
VE GIDA HT YACINI KAR ILADI 
Deprem bölgesindeki vatanda lar n acil ihtiyaçlar n  kar lamak üzere gerekli 

tüm giri imleri, ba ta AFAD olmak üzere ilgili devlet kurumlar  ile isti are ve ko-
ordinasyon halinde yürüten irket, ilk etapta Gazianteplilere Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi’nin kap lar n  aç p, bölgede 7 bin 756 afetzedenin bar nma ve g da 

ihtiyac n  kar lad . Kalyon Holding, imdi de Gaziantep’in slahiye ilçesine 3 bin 
ki ilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. 

Yönetim Kurulu Ba kan  Cemal Kalyoncu ba ta olmak üzere tüm üst yöne-
timi ve 2 bin 336 gönüllü çal an  ile sahada yaralara merhem olmak için çal an 
Holding, konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlar n  kar layacak. 

HATAY HAVAL MANININ TAHR P OLAN  
P ST N ONARIMINI YÜRÜTÜYOR 
Hatay Havaliman 'n n tahrip olan pistinin onar m n  da yürüten Holding, 

BOTA  do al gaz boru hatt n n tamirat  için de ekip ve ekipmanlar  ile bölgede 
bulunuyor. Yine, 527 konteyner, 41 çad r, 14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 
kamyon, 22 t r, 28 tonluk yak t tankeri, 9 k kulesi, 156 muhtelif i  makinesi, 4 
adet jeneratör ile afet bölgesinde hizmet veriyor. 

Ayr ca 22 t r dolusu, 236 bin 245 k yafet, 245 bin 564 g da malzemesi, 24 bin 
678 battaniye, 3 bin 458 ilaç, 7 ton yakacak ve daha binlerce yard m malzemesi-
nin depremden zarar gören vatanda lara ula mas n  sa layan Kalyon Holding, 
kan ba  ve ilk yard ma yönelik faaliyetleri ile de kurtarma çal malar na kat-
k da bulunmak için çal malar na devam ediyor.

IC Holding, 20 bine yak n vatanda n bar nma ihtiyac na destek verecek

Türksat, Kahramanmara  merkezli 10 ili etkileyen dep-
remlerin ard ndan ebeke sorunlar  ya anmas  nedeniyle 
uydu üzerinden internet hizmeti veriyor. Türksat Uydu Haber-
le me Kablo TV ve letme A  Uydu nterneti Saha Koordina-
törü Hüseyin Erçin, yapt  aç klamada, ilk depremin hemen 
ard ndan Türksat olarak bölge insan na hizmet etmeye geldik-
lerini söyledi. 

NTERNET HT YACI OLAN TÜM HER YERE  
EK PLER M Z HAZIR DURUMDA BEKLEMEKTED R 
Türksat Uydu Haberle me Kablo TV ve letme A  

Uydu nterneti Saha Koordinatörü Hüseyin Erçin " e-
beke problemleri ya and ndan dolay  uydu üzerin-
den internet hizmeti sa l yoruz. Hatay'da Jandarma l 
Koordinasyon Merkezi'nde internet hizmetini sa l yo-
ruz." dedi. Depremden etkilenen di er illerde de Türk-
sat ekiplerinin çal malar na devam etti ini dile getiren 
Erçin, " nternet ihtiyac  olan kurumlar m z olursa vali-
liklere ula abilirler. Valiliklerimizde irtibat bilgilerimiz 
var. nternet ihtiyac  olan tüm her yere ekiplerimiz 
haz r durumda beklemektedir." diye konu tu. 

Türksat, deprem bölgesinde uydu üzerinden internet hizmeti sa l yor
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