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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, yüzyılın en büyük felaketi 
olarak adlandırılan ve yaşanan acı olaylar sonrası, Amasya’mızda 
misa r edilen depremzedelerin yaraları Amasya Belediyesi 
Başkanımız Mehmet Sarı’nın öncülüğünde sarılmaya devam ediliyor. 
Yöneticilerimiz ve personellerimiz tarafından yaşam alanlarında zi-
yaret edilen depremzedelere geçmiş olsun dileklerinde bulunan 
ekipler, aynı zamanda acil ihtiyaçlarını tespit ediyor. Daha sonra ise 
Nefes Derneğimiz tarafından oluşturulan giysi, gıda, temel ihtiyaçlar-
dan oluşan market aracılığıyla misa rlerimizin kullanacağı eşyalar ve 
ürünler temin ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve yüzyılın en büyük felaketi 
olarak adlandırılan depremin ilk gününden itibaren depremzedelere 
destek olmak için yardım kampanyası başlatan Amasya Belediye 
Başkanımız Mehmet Sarı’ya, Hizmet-İş Sendikası Amasya Şube Başkanımız 
Tolga Öztürk öncülüğünde belediye personellerimiz de aldıkları rekor zam 
ve gönüllü olarak başlattıkları yardım kampanyası ile destek oldu.Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'nın 
talimatı ile kurulan ekipler tarafından depremzedelerin ziyaret edilmesi sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlar 
doğrultusunda hareket eden personellerimiz, topladıkları bağışla depremzedelerin, çamaşır, çorap, eşofman 
takımı, kişisel bakım ve temizlik ürünleri tedarik ederek, yardımları dağıtım için hazır hale getirdi. Belediye 
personelleri tarafından alınan yardım malzemeleri, Amasya’da misa r edilen depremzedelerimize dağıtıldı.

PERSONELİMİZ DEPREMZEDELERİN 
İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR BELEDİYE Başkanımız

 Mehmet Sarı’nın başlattığı
 yardım kampanyasına, 

belediye personellerimiz 
de Şubat ayında   

aldıkları rekor zam ile 
destek oldu.

Tüm ülkeyi yasa boğan, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen 
deprem sonrası yaraları sarmak adına seferber oldu. 10 ili etkileyen ve çok sayıda bi-
nanın yıkıldığı bölgede evlerine giremeyen vatandaşların ihtiyaçlarına el uzatmak 
isteyen Amasya Belediyesi ve Nefes Derneği yardımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Bölgeye gönderilen yardımların dışında, Amasya’da misa r edilen depremze-
deler için gıda kıyafet ve kişisel tüm ihtiyaçlar Nefes Derneği tarafından karşılanıyor.
Ülke olarak yaşanan acının yaralarını birlikte sarmak için tüm imkanları seferber 

NEFES DERNEĞİ DEPREMZEDELERİN YANINDA
Belediye’ye bağlı Nefes Derneği, Amasya’da misa r edilen depremze-
delere, yardımlarına devam ediyor.

BİZ TÜRK MİLLETİ, 
TEK YÜREK OLARAK
BU YARALARI 
BERABER 
SARACAĞIZ‘ ‘

ettiklerini söyleyen Amasya Belediye 
Başkanı Mehmet Sarı açıklamasında 
şunları kaydetti;
 “Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası  “Ülkemizi yasa boğan deprem sonrası 
bölgeye hareket eden ilk yardım tır-
larını biz gönderdik. Daha sonrasında 
şehrimize gelen depremzede vatan-
daşlarımız için Nefes Derneği’mizde el 
birliği ile toparladığımız yardımları 
vatandaşlarımıza tüm hassasiyetimizle 

olarak çalıştığı derneğimizde gıda, 
kıyafet, temizlik ürünleri, battaniye ve 
ısınma gereçlerini elimizden geldiğince 
temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

Amasya Belediyemize bağlı Kültür
evlerinde faaliyet gösteren kadınlar, 
depremzedeler için seferber oldu. 

ELİNİZE EMEĞİNİZE 
YÜREĞİNİZE SAĞLIK 

Bu zor günleri hep birlikte yaraları sararak 
atlatacaklarını ifade eden Kurs hoca-
larımızdan Neşe Bolatcı konuşmasında şun-
ları kaydetti;
“Üzüntümüzü anlatamayız, el birliği ile kendi 
imkânlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. 
Soğuktan üşümüş çocuklarımıza şapka, 
bere, atkı örme çabasındayız. Umarım fay-
damız olur. Allah yardımcıları olsun, 
“Yüreğimiz sizlerle aynı ateşte yandı. Her 
ilmekte dua ettik sizin için. İçiniz ısınsın. 
Acınız dinsin tez zamanda. Devletimizin 
hepimizin başı sağ olsun. Rabbim tekrarını 
nasip etmesin inşallah, hepimizi korusun” 
dedi.

başına geçen kursiyerlerde acil ihtiyaç olan 
eşofman takımı dikiyor. Ayrıca, Polar ku-
maşlarından atkı bere de diken kursiyerler-
imizin bu anlamlı çalışmanın içinde olmak-
tan mutluluk duydukları ve gözlerinin 
dolduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kültür Evlerimizdeki hocalarımız ve 
kursiyerlerimiz, depremzede vatan-
daşlarımız için kendi imkânlarıyla atkı,
bere örmeye başladı. Dikiş makinasının 

DEPREM BÖLGESİNDE
BİR NEFES, BİR
CAN İÇİN ÇALIŞTIK

 bir can kurtarabilmek için 
çalıştı. Yoğun çalışmalarında 3 
apartmana müdahale eden 
ekiplerimiz, 48 kişinin cansız 
bedenine ulaşırken, 8 kişiyi 
canlı kurtardı. Ayrıca termal 
kamera yardımı ile de 10 kişinin 
enkaz altında yaşadığı tespit 
edildi.Bölgedeki görevlerini 
tamamlayan ve şehrimize 
dönen Amasya İtfaiye 
Müdürlüğümüze bağlı ekipler-
imiz, Belediye Başkan Vekilimiz 

Kahramanmaraş merkezli meydana 
gelen yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve 
büyük yıkımlara, can kayıplarına neden olan 
deprem sonrasında bölgeye ilk giden ekipler 
arasında yer alan Amasya Belediyemize bağlı 
Arama-Kurtarma Ekibimiz,enkaz altından      
             uyumadan,dinlenmeden bir nefes,             uyumadan,dinlenmeden bir nefes,

Sn Ahmet Çoban, Başkan Sn Ahmet Çoban, Başkan 
Yardımcılarımız Sn Haşan Şahin, Sn 
Celil İnce ve Danışmanımız Sn Dursun 
Taşova ile bir araya geldi. Deprem 
bölgesinde bir nefes, bir can kurtar-
mak için fedakarca çalışan ekibimize, 
gönülden teşekkür ediyoruz.


