Tarih :18.12.2018
Sayı : AOSB-72653

Sayın Sanayicimiz,
Adana Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 10.12.2018 tarih 40455 sayılı
yazısında, Yemen'de yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük açlık
krizinin yaşandığı, evsiz kalan ve yurtlarını terk etmek zorunda olan binlerce insanın açlık,
susuzluk ve salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu, bu nedenle Adana Valiliği
uhdesinde “Yemen İnsani Yardım Kampanyası”nın başlatıldığı belirtilmektedir.
Yemen İnsani Yardım Kampanyası'na destek vermek isteyen sanayicilerimizin, İçişleri
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından açılan aşağıda detayları belirtilen
hesap numaralarından destekte bulunabileceği ya da SMS olarak "Yemen" yazıp 1866’ya SMS
göndererek 10 TL bağış yapabileceği hususunu,
Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla.
e-imzalıdır

Ersin AKPINAR
Bölge Müdürü

YEMEN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI
T.C. ZİRAAT BANKASI ATATÜRK CADDESİ/ADANA ŞUBESİ
TL-Hesap İBAN NO: TR65001000931880044715001
ABD Doları hesap IBAN NO: TR38000100093188044715002
EURO Hesap IBAN NO: TR110001000931880044715003

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında E-İMZA ile imzalanmıştır.
E-İmzalı
suretinin aslını görmek için https://bd.adanaorganize.org.tr:8446/BelgeDogrulama/?V9YhjdmAPF_U adresini ziyaret ediniz
_______________________________________________________________________________________________________________
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü
OSB Çukurova Cad. No:4 Sarıçam/ADANA/ TÜRKİYE
Tel: +90 322 394 54 54 - Fax: +90 322 394 32 18
e-posta: bilgi@adanaorganize.org.tr İnternet Adresi: www.adanaorganize.org.tr

TC.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğü
Sayı :
Konu:

78147792-477.01.0l-E.40455
Yemen Yardım Toplama Kampanyası

10/12/2018

ADANA ORGANİZE SANAYİ YÖNETiM KURULU BAŞKANLIĞINA
İlgi:

10.12.2018 tarihli ve 781-17792--177.0l.05.01-40299 sayılı onay yazısı.

Yemen·de ,ai,.la�ıl,. -1 ı ıldır dı:,aın l'dı:-n iç sam!: m:deniı le dün,·anın L'II hüı iil- açlıl,.
l,.riıiniıı ıa�.ındığı. son dönemde iyice anan şiddet hareketleri nedeniyle ev�iz kalan ve
yunlarını terk eden binlerce insan: mülteci durumuna düşerek komşu ülkelere sığınmaya
çalışmakta, barınma, açlık. susuzluk ve salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta
olduğu. halkın çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiği , ı:- �2 milı,ın insan acil
in,ani ıardırııa ihıiıaç duımai,.ı,ı olduğu. bu nedenle Adanalı hemşerilerimizin beklentileri
doğnılıusunda Yemen'de bulunan halkın karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesi,
şiddet olaylarından etkilenenler için imkanlar ölçüsünde gerekli desteğin sağlanma�, amacıyla
ilimi1de Valiliğimiz uhdesinde yardım kampanyası başlaıılmıştır.
Raşlatılan bu yardım kampanyasında:
1- Kaymakamlıklarımız. belediyelerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan
yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
2- Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğnıdan bağış yapabileceklerdir.
3- İçişleri Rakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından açılan SMS
hesabına "Yemen yazıp l 866'ya SMS göndererek 10 TL" bağış yapılabilecektir.
Adanalı hemşerilerimizin. kamu kurum ve kunıluşları ile her d�eydeki kamu
görevlilerinin. sivil toplum kuruluşlarının. meslek odalarının. basınımızın bir insanlık görevi
olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.
Bilgilerini7i ve gereğini önemle rica ederim.
Mahmut DEMIRTAŞ
Vali
YEMEN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI
T.C.ZİRAAT BANKASI ATATÜRK CADDESİ/ ADANA ŞUBESİ
TL-Hesap ! BAN N o

TR65000100093 1880044715001

ABD Doları Hesap IBAN No

TR3800010009318800447l 5002

EURO Hesap IBAN No

TRl 10001000931880044715003

'Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını gönne� için hııps:ııwww.e-icisleri.gov.ırtEvrakDogrulama
adresine girerek ( hQ6kX j ·qR: n•-.·�-llYF-r.q-hWuVQj-+ :./··:.r;q, .JO) kc,dunu ya7.ınız.
,

...

~

' '

l>ı.lŞcmc M::ıh 60074 Soi.. No I Yıkob Sınası Umın Kat S��h:m Adına
Oılg.ı ıçın Murat SARI
/� •
Y,:.i..• ve ,KONT..tşu::ı:�ıı�NI
rdcfcm Ntl (321)-157 111111-'a�,; No (3!2�!i7 72 Ki
, ,VERi 11·\ZIJ"llô)t.'\
Ttldon Nö
c-Posıa mıhos,lum!!adano..ı9v ır lnıcmel ı\dtc<sa bttp.'""""' .adaıı�s. rn� 1
, ,. ��" '�t
. )
,

,·•'. •. 't.... .,)
ı

'

'o

\ ,ı.

/?v{J-ı.,,--,

