
2016 Yılı Kumamoto İli Kumamoto Bölgesi Merkezli 

Depremlere Yönelik Bağış ve Yardımlar 
 
 

2016  yılında  meydana  gelen  Kumamoto  İli  Kumamoto  Bölgesi  merkezli  depremlere 

yönelik  yabancı  ülke  hükümet,  vatandaş  ve  şirketleri  ile  yurtdışında  yaşayan  Japon 

vatandaşları tarafından gerçekleştirilecek bağış ve yardımlar aşağıda belirtilen yöntemlerle 

kabul edilecektir. 

 

1. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu yardım hesabı 

(1) Japonya İstanbul Başkonsolosluğu tarafından deprem yardım hesabı açılmıştır. 

 

NOT:  

1. Başkonsolosluğumuz tarafından açılan hesaba gönderilen bağışlar, Japonya Hükümetine 

gönderilecektir.  Japon Kızılhaç’a yapılan  yardım kabulleri  15 Haziran 2016 tarihinde 

sona ermiştir. 

 2. Tarafınızdan gönderilen bağışlar, yerel idareler araçılığı ile depremzedelere 

ulaştırılacaktır. 

 

Hesap Bilgileri 

Banka:    Garanti Bankası 

Şube:       Levent Şubesi (401) 

Hesap Adı:       Kumamoto Deprem Yardımı 

(i)TL Hesap No:   186-6296392 

    IBAN：     TR84 0006 2000 1860 0006 2963 92 

        (ii)USD Hesap No:  186-909281  

    IBAN：     TR38 0006 2000 1860 0009 0920 81  

 

(2)  Başkonsolosluğumuzdan “Bağış Kabul Makbuzu” almak isteyenlerin, yukarıda 

belirtilen banka hesabına para yatırdıktan sonra, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu  

e-mail adresine (admin@it.mofa.go.jp) aşağıdaki bilgileri yazılı olarak bildirmeleri 

gerekmektedir. 

 

      ** “Bağış Kabul Makbuzu” almayı arzu ettiğiniz ibaresinin yanı sıra 

      ** gönderen kişi / kurumun ismi ve irtibat bilgileri (adres ve cep telefonunuz) 

      ** gönderilen turar, tarih ve banka bilgileri 

 

 

2. Japon Kızılhaç Topluluğu yurtdışı yardım hesabı 

Japon Kızılhaç Topluluğu’na diğer ülke yardım kuruluşları, hükümetleri ve vatandaşları 

tarafından yurtdışından yapılan  yardımların  kabulü 15 Haziran 2016 tarihinde sona ermiştir. 

 

 

 

 
 
 
 
 

file://SOITNAS01/IT-every/ECONOMY経済/CULTURE/山田/kumamoto/admin@it.mofa.go.jp


3. Deprem  bölgesindeki  çeşitli  yerel  yönetim  birimleri  tarafından  bağış  hesapları 

açılmıştır 
Deprem bölgesindeki çeşitli yerel yönetim birimleri tarafından bağış hesapları açılmış 

olup, gerekli bilgiler yönetim birimlerinin internet sayfalarında yer almaktadır. Özellikle, 

depremde büyük zarar gören Kumamoto Valiliği ile Oita Valiliği’nin bağış hesaplarına 

ilişkin bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 

     2016  Kumamoto Depremi Bağış Çağrısı ( Kumamoto Valiliği internet  

sayfası)  (Japonca) 

    Kumamoto Depremi Bağış Çağrısı 

     “Nisan 2016 Depreminde zarar gören Oita İli depremzedeleri  ve  deprem   

 Bölgesine bağışlara” ilişkin bilgilendirme ve ( Oita Valiliği internet sayfası) 

(Japonca) 

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html?type=top
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html?type=top
http://www.tr.emb-japan.go.jp/KUMAMOTO/CALL_FOR_2016_KUMAMOTO_EARTHQUAKE_DONATIONS_TR.pdf
http://www.pref.oita.jp/soshiki/12030/h28-4jisin.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/12030/h28-4jisin.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/12030/h28-4jisin.html
http://www.pref.oita.jp/soshiki/12030/h28-4jisin.html

