
Deprem Bilgilendirme Duyurusu - 7.02.2023  
 
Yaşar Üniversitesinin Değerli Mensupları, Sevgili Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız, 
 
Duyarlılığınız ve desteğiniz için hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Listeleri ve duyuruyu ilettiğimiz ilk 
andan itibaren birlik olduk ve güçlü bir koordinasyon ile çalışmalarımıza başladık. Depremzedelere 
yönelik dün ve bugün yapılan çalışmaları içeren bilgilendirme aşağıdadır.   
 

1. Yaşar Üniversitesi olarak daha önceki afetler nedeniyle oluşturduğumuz “Afet Destek 
Koordinasyon Ekibi” İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve sivil toplum 
kuruluşlarının kurduğu ve aktif olarak çalışan Afet Platomu ile bağlantı sağlayarak depremin ilk 
anından itibaren durumun takipçisi oldu. 

2. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Kurulunun düzenlediği toplantıya katılarak acil 
ihtiyaçlar listesi belirlendi. Bu listeye istinaden Yaşar Üniversitesi olarak deprem bölgesine 
acilen bir seyyar jeneratör gönderildi.  Bunun yanı sıra hijyen paketi, giysi, uyku tulumu vb. 
malzemeler sipariş edildi ve afet bölgesine gönderiliyor. 

3. Öğrencilerimiz, mezunlarımız, akademik ve idari personelimize e-posta gönderildi ve yukarıda 
belirtilen kurumlardan alınan ihtiyaç malzemeleri listeleri düzenlenerek yardım çalışması 
başlatıldı. Bu amaç ile bir depo (Y001) oluşturuldu. Depomuzda öğrencilerimiz ve dileyen 
personelimiz toplanan malzemelerİ tasnif edip paketliyor. Malzemeler bugünden itibaren (7 
Şubat 2023) bölgeye sevk edilmeye başlandı.   Malzeme yardımı ve sevk çalışmalarımız devam 
edecek. 

4. Öğrenci topluluklarımız ve öğrenci konseyimiz ile bağlantıya geçilerek öğrencilerimiz ve 
mezunlarımız İzmir’de bulunan depolara gönüllü olarak yönlendirildi. 

5. Kızılay ile görüşülerek elde edilen kan ihtiyacı nedeniyle tüm öğrenci, akademik ve idari 
kadrolarımıza kan bağışı çağrısı yapıldı. Kan bağışı araçlarının günlük çalışma programlarının 
takip edilebileceği www.instagram.com/egebkm linki paylaşıldı. 

6. Web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden gerçekleştirilen duyurularla dayanışma 
çağrısı yapıldı. Güncel ihtiyaç listeleri paylaşılmaya başlandı ve devam ediyor. 

7. Daha önceki afetlerde kurduğumuz Whatsapp grubu üzerinden gönüllülerimiz ile iletişimimiz 
de sürmektedir. 

 
Güncel İhtiyaç Listesi (Lütfen 2. El eşya getirmeyin) 

1. Uyku tulumu (yetişkin/çocuk) 
2. Cep ısıtıcısı 
3. İçlik (yetişkin/çocuk/bebek) 
4. Eldiven (yetişkin/çocuk/bebek) 
5. Polar battaniye 
6. Kışlık bot (yetişkin/çocuk) 
7. Kadın pedi 
8. Çocuk bezi 
9. Powerbank 
10. Islak mendil 
11. Sıcak su torbası 
12. Çorap 
13. Kışlık mont/kaban 
14. Çadır altı örtüsü 

 

Yaşar Üniversitesi Afet Koordinasyon Destek Grubu 

 

  

http://www.instagram.com/egebkm


Earthquake Information Announcement – February 07, 2023 
 

Dear Members of Yaşar University, Dear Students & Alumni, 

We would like to thank you all for your sensibility and support. We have started to work in a strong 

coordination and unity from the first moment we conveyed the lists and the announcement. Below, you 

will find the information about the work done yesterday and today. 

1. As Yaşar University, we have been following the situation from the first moment of the earthquake 

through the "Disaster Support Coordination Team" that we formed due to previous disasters by getting 

in contact with the Disaster Platform established by the Izmir Governorship, Izmir Metropolitan 

Municipality, AFAD and non-governmental organizations and working actively. 

2. The list of urgent needs was determined by attending the meeting organized by Izmir Metropolitan 

Municipality Disaster Coordination Board. Based on this list, as Yaşar University, a mobile generator 

was urgently sent to the earthquake area. In addition, hygiene package, clothes, sleeping bags, etc. 

materials have been purchased and are being sent to the disaster area. 

3. We have sent an e-mail to our students, alumni, academic and administrative staff, and initiated a 

relief effort by organizing the lists of supplies received from the above-mentioned institutions. A 

storeroom (Y001) has been created for this purpose. Our students and staff, according to their 

convenience, are sorting out and packaging the collected material in the storeroom. The materials have 

begun to be transferred to the region as of today (February 7, 2023). We will continue to collect and 

send the needed materials to the region.  

4. We have directed our voluntary students and alumni to the storerooms in İzmir in coordination with 

our student clubs and the Student Council.  

5. We have made a call for blood donation to all of our students, academic and administrative staff as 

discussed with the Turkish Red Crescent regarding the urgent blood need. We have shared the link 

www.instagram.com/egebkm , where daily working programs of blood donation vehicles can be 

followed.  

6. We have made a call for solidarity through the announcements on our website and social media 

accounts. We started and continue to share lists for current needs.  

7. We also continue to communicate with our volunteers through the Whatsapp group, which we 

established in previous disasters. 

List for Current Needs (Please do not bring second-hand products.) 

1. Sleeping bags (all age groups) 

2. Handwarmers 

3. Underwear (all age groups) 

4. Gloves (all age groups) 

5. Blankets 

6. Winter boots (all age groups) 

7. Sanitary pads 

8. Diapers 

9. Powerbanks 

10. Wet wipes 

11. Hot water bag 

12. Socks 

13. Coats 

14. Tent cover 

 

Yaşar University Disaster Support Coordination Group 

http://www.instagram.com/egebkm

