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10.02.2023 

BİLGİ NOTU-2023/2 

KONU: Deprem | Biz ne yapabiliriz? 

 
YARDIMLAR 

Türk Armatörler Birliği olarak 9 Şubat 2023 (Bugün) tarihinde Ankara’da Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı ziyaret edilmiş ve yetkililerle bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan görüşme neticesinde AFAD’tan alınan bilgiler ve bu bilgilerle beraber Türk Armatörler 
Birliği olarak neler yapabileceğimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. 

Genel 

1- Öncelikle AFAD operasyon merkezinde yaklaşık 120 kişi ve diğer ofislerde çalışanlarla 
beraber 200 kişi vardiyalı olarak çalışmaktadır. Burada devletin ilgili her türlü biriminin 
temsilcisi bulunmaktadır. Ve bizler istediğiniz saatte bu birimlerle irtibat kurabiliriz. 

2- AFAD’ın Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, 
Hatay, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere 10 ilde, 23 deposu bulunmaktadır. Yardımların bu 
depolara iletilmesi gerekmektedir. 

3- Yardımlarınızın lojistiğini kendiniz sağlayacaksanız doğrudan AFAD üzerinden veya bizim 
koordinemizde, lojistiğin devlet tarafından sağlanması istenirse ilgili bölgenin veya kendi 
bulunduğunuz yerin kaymakamlık veya Valiliğiyle irtibata geçerek yardımlarınızı iletebilirsiniz. 

Kızılay’ın Çadır, Gıda ve Su İhtiyaçları 

4- İlk ihtiyaç barınma için çadır ihtiyacıdır. En elzem ihtiyacın bu olduğu belirtilmiştir. Kızılay 
Çadır AŞ süratle üretime devam etmektedir. Yazı tarihi itibarıyla Kızılay bölgeye 212.000 çadır 
göndermiştir. Kızılay gıda ve su konusunu da yürütmektedir. Kızılay 393 noktada çadır mutfak 
kurmuş ve buralarda sıcak yemek dağıtımı yapmaktadır. Gönüllülerle birlikte Kızılay ve AFAD 
adına 110.000 görevli bölgede bulunmaktadır. Sadece bu personelin beslenmesinin bile çok 
büyük bir iş olduğunu belirtmektedirler.   

Bu çerçevede biz Türk Armatörler Birliği olarak Kızılay’a nakdi bağışta bulunulmasını oldukça 
önemsiyoruz. Yapılacak bağışlar çadır üretimi, gıda ve su temininde kullanılacaktır. Süreçler 
Kızılay’ın belirttiği kadarıyla yerinden de izlenebilecektir.  

Kızılay’a nakdi bağış hesap numaraları tarafımıza iletilir iletilmez sizlerle paylaşılacaktır. 
Yardım gönderinizin açıklama kısmına “Denizcilik sektörü bağışı” şeklinde bir ifade yazarsanız 
uygun olabilecektir. 

AFAD Aile ve Sosyal Yardım Bakanlığı Birimlerinin İhtiyaçları 

5- AFAD Barınma ve Beslenme biriminden ihtiyaç olarak özellikle aşağıdakiler belirtilmiştir. 

• Elektrikli ısıtıcı 
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• Odun Sobası, odun,  

• Kömür sobası, kömür 

• Cep ısıtıcısı,  

• Powerbank (şarj kablosuyla beraber) 

• Jeneratör 

• Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont 

• Kadın-erkek iç giyim ve çorap 

• Kadın-erkek ayakkabı 

• Kadın-erkek polar 

• Kadın-erkek içlik 

• Yağmurluk-panço 

• Uyku tulumu-yastık 

• Yatak ve nevresim takımı 

• Tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık 

• Kavurma, barbunya, peynir konserve 

• Su, ekmek, hazır gıda 

• Çay ve çay makinesi, karton bardak 

İhtiyaçların tespiti ve kaynak yönetimi 

6- Bu ihtiyaçlar gün be gün değişebilmektedir. O nedenle yapacağınız ayni yardımlar için o an neye 
ihtiyaç olduğunun bilinmesi önem arz etmektedir. AFAD imkanları doğrultusunda bu konudaki en 
yetkili merkezi örgüt olarak görülmektedir. O nedenle yapılacak yardımlarda muhakkak AFAD ile 
koordine sağlanması önem arz etmektedir. Aksi takdirde yardım faydasız hale gelecektir. Türk 
Armatörler Birliği olarak üyelerimizin yapacağı ayni yardım konusunda bu koordinasyonun tesis 
edilmesi sağlanabilecektir. 

7- Bu bir kaynak yönetimidir ve tek elden koordineli gerçekleştirilmelidir. O nedenle büyük çaplı ayni 
yardımlarınızın koordinasyonu tarafımızca yapılabilecektir. 

KOORDİNASYON 

İstanbul başta olmak üzere belirli yerlerden kalkan ve kalkacak olan yardım gemilerin 
koordinasyonu 

8- İhtiyaç halinde tarafımızla koordine kurulması halinde bu gemilerin liman kalkış ve varış 
koordinasyonları tarafımızca yapılabilecektir. Ayrıca bu faaliyetler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile 
koordineli olarak yürütülebilecektir. 

Yurtdışından gönderilmesi icap eden büyük çaplı yardımlar için o ülkeye yakın gemilerimizden 
taşıma işlerinin koordinasyonu 
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9- Bu konuda örneğin Fas’tan bir vatandaşımızın 8 konteyner battaniye göndermek istediğini 
öğrendik. Bu durumda o bölgeye yakın gemimiz varsa ve yüklemeye / yüke uygunsa bu tip bir talepte 
bulunulabilecektir. Bu hususla karşılaşılması nadir olacak olsa da bu konuda bilgi sahibi olunmasının 
uygun olacağı düşünülmektedir. 

Koordinasyon içinde olduğumuz birimler 

10- Birliğimiz şu an AFAD, Kızılay, UND, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İskenderun’daki 4 liman, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli çalışmaktadır. 

Gemi ve Şirket Personelinizden o bölgede yaşayanların ihtiyaçları 

11-Bizlere iletildiği takdirde bu konuda şirketlerimizin personeli için ortak bir anlayışla neler 
yapabileceğimizi değerlendirip sizlerle paylaşabileceğiz. 

ÖNERİLER 

Bizlerin Önerileri 

12- Yukarıdaki öneri ve eylemlerimize ilave olarak; denizyolu, kara yolu ile gitmekte olan, gitmiş 
depolarda dağıtılmayı bekleyen ürünlerin dağıtıldıktan sonra, duyurulara kadar bireysel gönderilere 
1-2 gun ara verilmesini, revize talepler geldikçe belirlenmiş kurumlarca koordineli olarak yardımların 
yapılmasının daha doğru olacağına inanıyor ve öneriyoruz.  

13- Özetle, ilk acil ihtiyacın bu soğuk havalarda barınma olduğu ve Kızılay’a çadır tedariği için nakdi 
yardımda bulunulmasının yerinde ve uygun olacağını bilgilerinize arz ederim. 

Sizlerin Önerileri 

14- Sizler de önerilerinizi bizlere iletirseniz, bu eylem planımıza dahil edebiliriz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ 

15- Telefon: 533 711 5020 Genel Sekreter Hüseyin çınar 
Mail: armatorler@armatorlerbirligi.org.tr 

16- Bu yardımlar süreli olarak değil gelecek dönem içerisinde de devam edecek olup, bu hususun da 
tarafınızca dikkate alınması uygun olacaktır. 

17- Denizcilik camiamızın maneviyatı, duyarlılığı, yardım seferberliği, yapılan ve yapacağımız bütün 
yardımlarınız için sektör adına teşekkür ederiz. 

 

 

Cihan Ergenç 
Türk Armatörler Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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