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Yıkıcı depremlerden sonra Türkiye ve Suriye’ye yardım 

6 Mart, 2023

Alberta Hükümeti, yıkıcı depremler neticesinde büyük can kaybı 

ve ağır altyapı hasarlarının meydana geldiği Türkiye ve 

Suriye’deki insanlara yardım için 1 milyon dolara kadar yapılacak 

bağışlara aynı miktarda katkıda bulunacak. 

 

“Türkiye ve Suriye’deki depremler Alberta’da yaşayan ve o 

ülkelerde aileleri ve arkadaşları olan toplum üyeleri için yıkıcı 

olmuştur. Afetzedeler, hayatta kalanlar, aileleri ve sevdikleri için 

üzülüyoruz.Bu nedenle Alberta Hükümeti, Kanada Kızılhaç’ının 

yardım çabalarına aynı miktarda katkıda bulunmaktan gurur 

duymaktadır.” 

Danielle Smith, Eyalet Başkanı  

 

6 ve 20 Şubat tarihlerinde meydana gelen depremlerde Türkiye 

ve Suriye’de 50,000’den fazla insan öldü ve ölü sayısının artması 

bekleniyor. Alberta hükümeti bu felaketten etkilenen herkese 

başsağlığı dilemektedir. 

 

“Türkiye ve Suriye binlerce insanın hayatına mal olan bir dizi 

dempremle sarsıldı. Aile üyeleri ve yakınlarını kaybetmenin yasını 

tutan bu insanlar şimdi bir insani kriz ile karşı karşıya 

bulunmaktadır. Alberta hükümeti yardım göndererek Türkiye ve 

Suriye halklarını desteklemek istiyor. Türkiye ve Suriye’ye yardım 

etmek için bütün Albertalıları Kızılhaç’a yardım etmeye davet 

ediyorum. Ayrıca bu feci depremlerde sevdiklerini kaydebeden 

herkese samimi başsağlığı dileklerimi gönderiyorum.”  

Rajan Sawhney, Ticaret, Göçmenlik ve Çok Kültürlülük Bakanı. 

 

Alberta hükümeti, Albertalılar ve Alberta kurumları tarafından 1 

Milyon dolara kadar yapılacak bağışlara aynı miktarda bağışla 

katkıda bulunacak. Bu bağışlar depremden etkilenenlerin insani 

ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.  

 

“Albertalıların göstereceği cömertlik takdirle karşılanacak ve  

Türkiye ve Suriye’deki depremlerin ardından hayatlarını yeniden 

kurmaya çalışan sayısız insana önemli bir yardım olacak. 

Bağışlar, Kızılhaç ve Kızılay ekiplerinin insanların barınma, gıda, 
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su, tıbbi malzeme, duygusal destek, ilk yardım ve devam eden ayağa kaldırma çabaları gibi 

konularda yardım almaya devam etmesini sağlayacak. 

Pat Quealey, Kanada Kızılhaçı, Alberta ve Kuzeybatı Bölgeleri Başkan Yardımcısı 

 

Ticaret, Göçmenlik ve Çok Kültürlülük Bakanlığı bağışlara aynı oranda katkıda bulunmak için Alberta 

Acil Durum İdaresi Kurumu ile işbirliği yapacak. 

 

“İster bizim bölgemizde ister yurt dışında olsun, zor durumlarda öne çıkıp yardım etmek Alberta’ya 

yakışan bir davranıştır. Hayatta kalanlara destek olmak ve toplumların yeniden inşaası ve yıkımların 

telafisi için acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale etmek gerekir.” 

Mike Ellis, Halk Güvenliği ve Acil Durum Hizmetler Bakanı 
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