
 

 

 

Türkiye ve Suriye bölgesinde deprem  

     - Dayanisma zamani - 

 

 

BÜYÜK BAGIS CAGRISI 
MachMit! sosyal hizmetimizin değerli üyeleri ve dostları, 

sosyal yönetimlerdeki sevgili meslektaşlarım 

 

MachMit! Sosyal hizmetimizin degerli üyeleri, Federal calisma ve sosyal 

yönetimlerdeki sevgili meslektaslarim,  
 

Yine birbirimize destek olma zamani. e 

 

Metre yüksekliginde yiginlarindan sadece ciplak elleriyle cikartip yardim eden yardim 

ekipleri inanilmaz sayida ölü, yarali ve hayatta kalan yoksun kisileri kurtarmaktadirlar.  

O yüzden acil battaniye, cocuk bezi, hijyen malzemleri, el fenerleri ve pile ihtiyac var.   

Ve bilinmeyen sayida kayip insan hala enkaz altinda bulunuyor. Soguk hava ve kar yagisi 

kurtarma calismalarini zorlastiriyor ve böylece gömülü olanlarin hayatta kalma sanslarini 

da en aza düsürüyor. Insanlar artik sarsinti korkusundan evlerine girmeye cesaret 

edemiyor ve  

hava kosullarina maruz kaliyor.  

 

Cok üzgünüz, ve meslektaslarimiz arasinda yer alan tüm depremzedelilerin yakinlarina acil 

sifa diliyoruz.  

Aklimiz, akrabalari ve arkadaslari icin endiselenen ve yas tutan herkesde.   

 

MachMit! sosyal hizmetimiz krizlede denendi. 2021 sel magduru ve 2022 de Ukrayna 

yardimimiz bunu zaten gösterdi.  

 

Yakindan etkilenen tüm is arkadaslarimiza  

Depremden etkilen olan meslektaslarimiz akrabalari ve arkadaslari icin endise eden 

federal calisma ve sosyal hizmetlerin tüm bölgerinde: lütfen bizimle iletisime gecin ki 

hemen yardim edebilelim. 

Veya depremzedileri olan yakinlari meslektaslarinizin adini aciklayiniz.  

 

 

Yakinen depremle karsi karsiya olmayan meselktaslarimiz: lütfen yardim ediniz, para 

bagisi yapiniz  



 

 

Bürokratik olmayan bir sekilde yardim edebilmek icin, büyük ya da kücük cok sayida 

bagisa ihtiyac vardir.  

SENDEN böyle bir para bagisi rica ediyoruz. Bireysel bagisci olarak ya da kurum, makami, 

departman, resmi dairesi veya ekip olarak bagis transferini kabul ediyoruz. Bu amacla özel 

olarak olusturulmus bir bagis komitesi, bagisinizin nereye gidecegine dair karar verir, bu 

bagis komitesinde resmi dairenizde ait olan meslektaslariniz ait olmaktadir. Bagislarinizin 

belirlenmis oldugu amaca ulasmasini sagliyoruz. Bunu MachMit ìn sel magduru ve 

Ukrayna icin yapilan bagis cagrisindan biliyor olmalisiniz!!  

 

 

 

Bagis toplama 

 

Parasal bagislar, yetkiniz dahilinde topluluk etkinliklerinden elde edilen gelirlerden de 

toplanabilinir (örnegin: Pasta satisi, bit pazarlari, dogum gün partileri, yildonümleri vb. 

gibi kisisel ofis ici etkinlikler) ve ardindan bu YARDIM icin bagis hesabina aktarilabilir.  

Kayitli kar amaci gütmeyen bir dernek olarak, bagislarin eksiksiz olarak iletilecegini garanti 

ediyoruz. Bagisiniz vergiden düsülebilir.  
 

Bagis hesabi  

MachMit! e.V. Sozialwerk 

Banka bilgileri (IBAN):      DE60 6609 0800 0000 1805 48 

Banka:      BBBank eG 

Kullanim amaci:             Erdbebenopfer Türkei-Syrien 
 

Bagisini bir bölgeye tahsis edebilmemiz icin lütfen havaleyi yaparken dairenin adini 

da belirtiniz.  

 

Eger sorularin varsa, lütfen bizi arayin, telefon numaramiz (0234) 304-50710 veya 

info@machmit-sozialwerk.de adresine e-posta gönderin veya MachMit!-Sozialwerk 

e.V., Wasserstraße 215 (im KBS-Gebäude), 44799 Bochum a mektup gönderin.  

 

Takip ve Seffaflik 

Bagislarin nasil kullanildigina iliskin önümüzdeki birkac hafta boyunca düzenli olarak rapor 

verecegiz. Zaman zaman www.machmit-sozialwerk.de web sitemize takip etmekten 

cekinmeyin.  

 

Bu bagis cagrisi, asagidaki makamlarin /kurumlarin calisanlari tarafindan 

desteklenmektedir:  

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Bundesamt für Soziale Sicherung 

Deutsche Rentenversicherung Bund        Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

Bundesarbeitsgericht          Bundessozialgericht. 

 

QR-Code 

für  Ihre 

Banking-

App 

mailto:info@machmit-sozialwerk.de
http://www.machmit-sozialwerk.de/


 

 

Federal calisma ve sosyal idarelerdeki calisanlar olarak, yardim etmek ve dahil olmak 

icin özel bir yükümlülügümüz oldugunu bilmekteyiz.  

 

 

Saygilarimizla  

Federal yönetim kurulu ve federal ofis adina  

 

Johannes Höreth  Arne-Ralf Lindemann Birgit Arndt  Julia Pollinger 


