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TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ÜYELERİNİN 
FELAKETZEDE VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DEPREM BÖLGESİNE SEFERBER ETTİĞİ 

ACİL YARDIMLAR 
 
 
Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri deprem felaketinin meydana geldiği andan 
itibaren çok hızlı bir şekilde tüm imkanlarını bölgeye seferber etmişlerdir.  
 
Deprem bölgesine gönderilen ağır iş makinalarının yanı sıra özel kurtarma 
ekipleri ve şantiye çalışanlarından oluşan tecrübeli destek elemanlarını 
yönlendiren üyelerimizce, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. 
Firmalarımız bölgedeki şantiye tesislerini de barınma ve yemek gereksinimlerini 
karşılamak üzere afetzede vatandaşlarımızın istifadelerine açmış; konteyner ve 
çadır kentler kurulması çalışmalarına başlayarak çok sayıda gıda, sağlık ve ihtiyaç 
malzemesini de depremden etkilenen illerimize yönlendirmiştir.  
 
Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri tarafından arama-kurtarma aşamasında 
bölgeye sunulmuş desteklerin 15 Şubat 2023 tarihi itibariyle başlıcaları şunlardır:  
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➢ Ulaşım ve Enerji 
Altyapılarının 
Onarımı 

: 
Hatay havaalanının onarımı, 
Kahramanmaraş/Gaziantep/Hatay/Adıyaman yollarının trafiğe 
açılması, doğalgaz boru hattının onarımı  

➢ İş Makinaları / 
Ekipmanlar 

: 
3,000+ iş makinası (vinç, yükleyici, ekskavatör, greyder, kamyon vb.),  
22,000+ inşaat/delme/kırma/parçalama/demir kesme ekipmanı,  
800+ operatör bölgeye gönderildi. 

➢ Kurtarma ve enkaz 
kaldırma ekipleri 

: 3,200+ kişi aktif olarak çalışmalara katıldı. 

➢ Acil Barınma 
Desteği 

: 19,000+ kişiye şantiye/otel vb. tesislerde barınma olanağı sağlandı. 

➢ Yaşam Konteynerleri 
ve Çadır Kentler 

: 
8,500+ kişilik kuruldu, 
30,000+ kişilik yeni yaşam alanları oluşturuluyor. 

➢ Kuru Gıda ve Günlük 
Yemek Temini  

: 
550,000+ kuru gıda kolisi AFAD'A teslim edildi,  
24,000+ kişilik günlük sıcak yemek çıkartılıyor 

➢ İhtiyaç Malzemeleri 
Temini 

: 
100,000+ kışlık giysi, 5,000+ battaniye, 1,000+ ısıtıcı,  
110,000+ her türlü genel ihtiyaç malzemeleri ve yardım kolisi AFAD'a 
teslim edildi. 

➢ Elektrik Temini : 400+ jeneratör AFAD'a ve yerel yönetimlere teslim edildi. 

➢ Kişisel Temizlik 
İhtiyaçları 

 
200+ adet seyyar duş ve tuvalet ünitesi yerel yönetimlere teslim 
edildi. 

➢ Sağlık hizmetleri 
desteği 

: 
10 mobil hastane konteyneri, 5 ambulans, 110,000+ çeşitli tıbbi 
malzeme ve 250+ sağlık personeli temin edildi. 

➢ Nakdi Yardım : 
1,000,000,000+ TL tutarında AFAD ve STK'lara nakdi destekte 
bulunuldu. 

 

Arama kurtarma çalışmaları sonrası aşamalarda da üyelerimiz bölgeye ve 
vatandaşlarımıza gereken her türlü desteği vermeye devam edeceklerdir.  
 
Elbirliği ile bu afetin yaralarını en kısa zamanda sarabileceğimize inancımız 
tamdır.  
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