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Afet Bölgesi  Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, 

Osmaniye, Gaziantep, Malatya, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana and 
Hatay 

Tarih  14.02.2023 

Hazırlayan Hayata Destek    
 

1. Genel Durum Değerlendirmesi:  
 
6 Şubat 2023 sabahı erken saatlerde (4:17) Türkiye'nin güneyinde, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi 
merkezli, Richter ölçeğine göre 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, 2 milyonu Suriyeli 
mülteci olmak üzere yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, 
Malatya'nın yanı sıra Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Hatay gibi komşu illeri de etkilemiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (WHO) göre, Türkiye ve Suriye'deki afetten etkilenen bölgelerde, 1,4 milyonu çocuk olmak üzere 
yaklaşık 23 milyon kişi yaşamaktadır1. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmiştir. 9 
saat sonra meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki ikinci bir büyük deprem de ciddi hasara ve hasarlı binaların 
yıkılmasına neden olmuştur. 

 
Son resmi açıklamalara göre2 35 bin 
418 kişi hayatını kaybetmiş, 105 bin 505 
kişi yaralanmıştır. Yapılan araştırmalar, 
10 ilde 47.000 binanın yıkıldığını veya 
ağır hasar gördüğünü göstermektedir. 
Artçı sarsıntıların bir sonucu olarak daha 
fazla hasar görme riski nedeniyle, 
insanlar evlerine girememekte, bu 
nedenle soğuk ve yağmurlu havada, 
dışarıda kalmaktadır. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı3, afet bölgesinden 
toplam 237.000 kişinin tahliye edildiğini 
bildirmiştir. Bölgede hâlâ büyük elektrik 
kesintileri ve su kesintileri 
gözlemlenmektedir.. 
 

Hayata Destek, 2013 yılından bu yana afetten etkilenen Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Hatay illerinde faaliyet 
göstermekte, mültecilere ve ev sahibi topluluk üyelerine koruma ve geçim desteği sağlamaktadır. Suriyeli 
mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bu illerde, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca mahallesi de dahil olmak 
üzere Hayata Destek toplum merkezleri bulunmaktadır. Hayata Destek, kalan operasyonel kapasitesini deprem 
bölgesinde afet müdahalesine yönlendirmiştir. Adana, Mersin, Diyarbakır, Batman ve Mardin'de çalışan çoğu 
Hayata Destek personeli, depremden etkilenmelerine rağmen çalışmaya devam etmektedir Hayata Destek’in 

 
1 https://www.reuters.com/world/middle-east/who-says-syria-already-crisis-needs-massive-humanitarian-aid-after-quake-2023-02-07/ 
2 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake-february-2023-daily-highlights-14022023 
3 https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/ulastirma-ve-altyapi-bakanliginca-deprem-bolgesinden-272-bin-305-kisi-tahliye-edildi/2820264 

https://www.reuters.com/world/middle-east/who-says-syria-already-crisis-needs-massive-humanitarian-aid-after-quake-2023-02-07/
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sahadaki varlığına destek vermektedir. Hayata Destek’in sahaları arasında en çok etkilenen bölge, dernek 
personelin temel ihtiyaçlarının ve barınma ihtiyacının da devam ettiği Hatay’dır.  
 
Adana, Mersin ve İstanbul'dan gelen Hayata Destek ekipleri ilk 24 saatte Hatay'a ulaşmıştır. Hatay'da acil 
yardım ve müdahale, afetin ilk günlerinden bu yana gelişmiştir ancak koordinasyon hâlâ sınırlıdır ve afetten 
etkilenenlerin temel ihtiyaçlara hala ihtiyacı vardır. Hayata Destek’in Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa ekipleri 
afetten etkilenenlerle iletişime geçmeye başlamıştır. Saha gözlemleri günlük raporlar şeklinde derlenmektedir; 
10 Şubat'ta Adıyaman ve Kahramanmaraş illeri ziyaret edilmiştir. Hayata Destek ve Greenpeace iş birliğinde, 
afetten etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla iletişime geçerek telefon aracılığıyla Hızlı İhtiyaç Analizi 
yapılmaktadır. Devam eden ve planlanan Hayata Destek müdahaleleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 4. 
bölüme bakın. 
 
 
 

2. Nüfus Verileri  (Türkiye): 
 

 Total Source of information 

Etkilenen kişi sayısı 13.5 M 
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumu 
Başkanlığı) 

Ölü sayısı    35, 418  
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumu 
Başkanlığı) 

Yaralı sayısı   105,505 
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumu 
Başkanlığı) 

 
 
 

3. İnsani Yardım İhtiyaçları, Müdahaleler ve Sektörel Bazlı İhtiyaçlar: 
 
Hayata Destek tarafında sektörel bazlı olarak gözlemlenen en büyük eksiklik, bulaşıcı hastalık riski oluşturan 
Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) alanındadır. Ayrıca, hijyenik pedlere erişim tüm illerde sınırlı olmakla birlikte, 
kamuoyuna ifade edilmekten kaçınılmaktadır. Ayrıca barınma, ısınma, gıda dışı ihtiyaçlar, gıda maddeleri ve 
sağlık kısa vadeli öncelikli ihtiyaçlardır4. 
Barınma alanlarının büyük çoğunluğunda çocuklar, kadınlar ve LGBTİ'ler için güvenlik riskleri bulunmaktadır. 
Hasarlı binaların yakınında kalan ailelerin barınma koşulları özellikle çocuk güvenliği ve engelliler için risklidir. 
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), enkazdan çıkarılan 162 refakatsiz çocuğun hastanelerdeki 
tedavilerinin devam ettiğini duyurmuştur. 101 çocuk tedavilerinin ardından koruma altına alınmıştır. Son iki 
günde 95 binin üzerinde koruyucu aile başvurusu yapılmıştır 
 

 
4 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake-february-2023-daily-highlights-14022023 
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve uluslararası müdahale ekipleri, etkilenen bölgede ishal, mide bulantısı ve uyuz 
vakalarının görüldüğünü bildirmektedir. Ayrıca enkaz kirliliği ve asbest gibi bileşiklerin varlığı ciddi sağlık riskleri 
oluşturmaktadır. 
 
REFAKATSIZ ÇOCUKLAR: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB), refakatsiz ve kayıp çocuklar için odak 
noktasıdır. İl düzeyinde, refakatsiz çocuklar 183’e bildirilmektedir. İlk günlerde, ASHB, depremden etkilenen her 
ilin odak kişilerinin bir listesini ve irtibat numaralarını paylaşmıştır. İl düzeyindeki odaklar kısa sürede aramalar 
nedeniyle kilitlendiğinden, ASHB 7/24 çağrılara açık 10 telefon numaralı merkezi bir sistem oluşturmuştur. 
 
Türkiye hükümeti, refakatsiz çocuklar için koruyucu aile sistemine sahiptir. Depremin hemen ardından ASHB 
koruyucu aile başvuru sistemini devreye sokmuştur. Koruyucu aile sistemine çok sayıda başvuru olması 
nedeniyle ASHB'nin aileleri incelemesi ve eşleştirmeyi yapması zaman alacaktır. O zamana kadar, koruyucu 
ailelerle eşleştirilmeyi bekleyen refakatsiz çocukların kaydedildiği, barındırıldığı ve temel ihtiyaçlarının 
karşılandığı çocuk evleri bulunmaktadır.  
 
14.02.2023 tarihinde ASHB tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinden bu yana 
ASHB veri tabanına toplam 1.362 refakatsiz çocuk kaydı yapılmıştır. Kaydı yapılan 369 çocuk ailelerine teslim 
edilmiştir. Diğer çocuklar ise devlet koruma sistemi altındadır ya da halen tedavi gördükleri hastanelerde takip 
edilmektedir. Bakanlık bunun takibi için çok sayıda sosyal hizmet uzmanını seferber ederek görevlendirmiştir. 
ASHB'nin sosyal hizmet uzmanları, refakatsiz çocukları tespit etmek ve onları aileleri veya akrabalarıyla 
eşleştirmek için hastaneleri ve bakım merkezlerini ziyaret etmektedirler. 
 
STKlar ve avukatlar gibi çeşitli meslek grupları sürece yoğun bir şekilde dahil olarak durumu doğru bir şekilde 
yönetmesi için ASHB'ye baskı yapmaktadırlar. ASHB çalışmalarını hızlandırarak durumu ele almaktadır. 
 
 
1. İZMİR  
 
Şehre, özellikle geçici koruma altındaki kişiler olmak üzere çok sayıda afetten etkilenen kişinin gelmesi 
beklenmektedir. Yetkililer yaklaşık 3.000-5.000 Suriyeli ailenin geleceğini tahmin etmektedir. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi gelenleri konteyner ve çadır alanlarında ağırlamayı planlamıştır. Ayrıca, refakatsiz çocukların gelişini 
öngören Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri kapasitelerini artırmıştır. Hastaneler de depremden 
etkilenen bölgeden çocukların girişlerinin yapıldığını bildirmiştir. 
 
2. MARDİN 
 
Mardin depremden nispeten daha az etkilenmiştir. Yetkililer 59 hasarlı bina bildirmişlerdir. Şanlıurfa'daki 
duruma benzer şekilde, etkilenen bölgelerdeki nüfus Mardin'e tahliye edilmektedir. Yetkililer Mardin’e 
depremden etkilenen yaklaşık 50.000 kişinin gelmesini beklemektedir. Mardin hastanelerinde afet 
bölgelerinden getirilen 550 hasta tedavi altındadır. Göç İdaresi yetkilileri, geçici koruma statüsündeki yaklaşık 
119 ailenin Mardin'e geldiğini bildirirken, bu kişilerin barınma ve barınma sorunları yaşama ihtimalinin yüksek 
olduğunun altını çizmektedir. 
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3. ŞANLIURFA   
 
Şanlıurfa'daki fiziksel altyapı depremden nispeten daha az 
etkilenmiştir. Etkilenen diğer alanlardan gelen göç dalgası, yerel 
kapasiteleri zorlayarak karşılanmamış ihtiyaçlara yol açacaktır. 
Yetkililerin verdiği son bilgilere göre 25 bina yıkılmış, 251 bina 
hasar görmüş ve 164 bina oturulamaz durumdadır. Toplama 
alanlarında yaklaşık 22.000 kişi barınmakta ve ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Gelecekteki faaliyet ve çalışmalarda 
tercümanlara ihtiyaç duyulacaktır. 
 
Çeşitli alanlarda küçük çaplı çadır yerleşimleri kurulmaktadır. 
Karaköprü'de 85 çadır, İpekyol'da 65 çadır, müze yanı 80 çadır, 
Karşıyaka'da 28 çadır kurulmuştur. Çadır alanlarına ek olarak, 
meydanlar ve mesleki eğitim merkezi, taziye evleri ve pazar yerleri 
barınma amaçlı kullanılmaktadır. 
 
Depremden etkilenen nüfusta yüksek düzeyde hareketlilik 
gözlenmektedir. Yerel makamlar yabancı uyruklu 5.000 kişinin ili 
terk ettiğini bildirmişlerdir. 13 Şubat itibariyle İl Göç İdaresi 
Müdürlüğü (İGİM) deprem sonucunda Türkiye vatandaşı olmayan 
54 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını ve 195 kişinin hastaneden taburcu edildiğini bildirmiştir. 
 
Bu alanlarda henüz karşılanamamış Gıda Dışı ihtiyaçlar, hijyenik pedler, bebek ve yetişkin bezleri, bebek 
maması (veya diğer uygun gıda maddeleri), ısıtıcı/sobalar, su, süt ve battaniyeler olarak rapor edilmektedir. Ek 
çadırlara ihtiyaç vardır. Devteşti, Müze meydanı, Fuar alanı, Sırrın Çadır alanı gibi birçok lokasyonda gıda ve su, 
sanitasyon ve hijyen (WASH) ihtiyacı çok fazladır ve güvenlik riskleri olduğu belirtilmektedir. Malzeme 
dağıtımları yapılmasına rağmen ihtiyaç sahiplerine dağıtım eşit değildir. 
 
Sağlık çalışanlarının İpekyol GM, Müze Meydanı, Sırrın çadır alanı gibi birçok lokasyonda emniyet ve güvenlik 
riskleri vardır. 
 
4. HATAY 
 
Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC), uluslararası toplum tarafından altı sağlık 
ekibinin kurulduğunu bildirmiştir. Geçici koruma altındaki mültecilere ayrılmış 3 geçici barınma merkezi 
bulunmaktadır. Barınak, PSS ve WASH ihtiyaçları öne çıkmaktadır. 
 
Kırsal alanlardaki gıda dağıtımları Türk Kızılayı tarafından koordine edilmektedir. UNDAC önümüzdeki bir 
haftalık dönemde gıda kıtlığı riski uyarısı yapmıştır. 
 

Şanlıurfa’da hazır gıda dağıtımı.  
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Arama kurtarma çalışmaları büyük ölçüde sonuçlanmış olsa da önemli sayıda kişi enkaz altından cenazelerini 
veya kişisel eşyalarını çıkarmak için evlerinin önünde beklemektedir. 
 
 

5. ADANA 
 
Hayata Destek, doğrudan gözlemlerle veri 
toplamaya devam etmektedir. Afetten 
hayatta kalanlar genel olarak AFAD 
çadırlarında, okul bahçelerinde, tek katlı spor 
tesislerinde, araçlarda, acil güvenlik 
merkezlerinde ve parklarda barınmaktadır. 
Hatay ve Kahramanmaraş’ta afetten 
etkilenenler de Adana’ya göç ettiği için daha 
fazla çadıra ve sahra tuvaletine ihtiyaç vardır.  
 
Bölgede ihtiyaç duyulan gıda dışı ihtiyaçlar 
şunlardır: hijyen ürünleri, bebek maması (veya 
bebeklere uygun diğer gıdalar), hijyenik ped, 
iç çamaşırı, ağrı kesici, pijama, yetişkin bezi 
ve battaniye. Güvenli alanlardaki çocukların oyuncağa ve hikaye kitaplarına ihtiyacı vardır. AFAD düzenli olarak 
gıda sağlamaktadır, ancak çocuklar için süt ihtiyacı vardır. Çölyak hastaları gibi özel diyet ihtiyacı olan insanlar 
ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 
 
Mültecilere yönelik nefret söylemi yükseliştedir. Başta Hatay olmak üzere çevre illerden gelen afetten 
etkilenenler için barınma sağlanmasına öncelik verilmesi gerekmektedir. Toplanma alanlarında toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet vakaları yaşandığı bildirilmektedir. 
 
 

6. MALATYA 
 
Malatya, depremden etkilenen diğer bölgelerden yoğun göç almaktadır. Barınma ve WASH (su, sanitasyon ve 
hijyen) , birincil ihtiyaçlardır. Şehir sakinleri evlerini afetten etkilenen kişilere açmakta ve pek çok aile paylaşımlı 
evlerde barınmaktadır. Refakatsiz 100 çocuk bulunduğu bildirilmektedir. Isınma için yakıt (odun, kömür, tüp), 
hazır gıda, dayanıklı yiyecekler, bebek maması, yetişkin bezi, temel ilaçlar gerekmektedir.  
 
Ahırların da depremden zarar gördüğü bildirilmektedir. Kırsal bölgelerde hayvanların barınması için çadır 
gerektiği bildirilmektedir. Hayvan yemi de ihtiyaçlar arasındadır. 
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Malatya ve Kahramanmaraş’ta koordinasyonun 
sağlanması için destek vermeyi teklif etmiştir. Hayata Destek, Greenpeace çağrı merkezi ekibinin işbirliğiyle, 
Adıyaman’daki köy ve mahalle muhtarlarıyla hızlı ihtiyaç değerlendirmesi görüşmeleri yürütmektedir. 
 
 

7. ADIYAMAN 
 
Greenpeace ve Hayata Destek ekipleri, 11 ve 12 Şubat’ta Albet, Besni, Çelikhan, Çıralık, Gerger, Gölbaşı, Kahta, 
Kasta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla görüşmüştür. Toplam 474 muhtarla 
aranmış, 336 muhtara ulaşılmıştır. Başlıca bulgular, barınmanın hâlâ sorun teşkil ettiğini göstermektedir. 

Hatay’da Hayata Destek ekipleri  
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Muhtarlar, sert hava koşulları sebebiyle barınma için çadırdan ziyade konteynerlerin tercih edildiğini 
belirtmektedir. Yardım malzemeleri kentsel bölgelere gelmekte, fakat köylere daha geç ulaşmaktadır.  
 
Şanlıurfa Belediyesi Adıyaman’a destek veriyor olsa da şu anda gıda, Adıyaman’da çok önemli bir ihtiyaçtır.  
 
 
       8.KAHRAMANMARAŞ 
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) , Malatya ve Kahramanmaraş’ta koordinasyonun 
sağlanması için destek vermeyi teklif etmiştir. Hayata Destek, Greenpeace çağrı merkezi ekibinin işbirliğiyle, 
Kahramanmaraş’taki köy ve mahalle muhtarlarıyla acil ihtiyaç değerlendirmesi görüşmeleri yürütmektedir. 
 

 

 
4. Hayata Destek’in Acil Durum Müdahalesi  

 

Hayata Destek’in ilk müdahale ekipleri bölgeye varır varmaz kapsamlı bir afet yardımı ve kurtarma planı 
üzerinde çalışmaya başlanmıştır. Hayata Destek, en acil ve uzun vadeli toparlanma ihtiyaçlarına yönelik 
gözlemlerini tamamladıkça bunları da müdahale planlarına eklemeye devam edecektir. Hayata Destek, tüm 
paydaşlar ve partnerlerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. 
 
Hayata Destek, hak ve hizmetlere erişime dair bilgiler için bilgilendirici mesajlar hazırlamış ve bunları Arapçaya 
çevirmiştir. Bu mesajlar, veritabanımızda kayıtlı danışanlara iletişmiştir. Ayrıca Bilgi ve Destek Hattı’nı arayan 
danışanlara bilgi desteği sunulmuştur. Hayata Destek’e santral üzerinden ulaşanlar, hizmetlere ulaşım 
konusunda bilgilendirilmektedir. Bilgilendirme mesajları, Hayata Destek’in danışan veritabanına iletilmektedir. 
 

Durum Tanım Hedef  
Dolaylı 

Devam 
ediyor 

Gıda Güvenliği: Hazır Gıdalar  (Şanlıurfa)  
Şanlıurfa Belediyesi, çadırlarda ve diğer toplanma merkezlerinde kalan nüfusa hazır 
gıda tedarik etmekte, Adıyaman’a da hazır gıda göndermektedir. Hayata Destek 
hammadde sağlamakta ve lojistik destek sunmaktadır. 

15.000 

Devam 
ediyor 

WASH: Seyyar Tuvaletler ve Hijyen  (Hatay) 
Bakım ve temizlikten sorumlu personeliyle tam donanımlı 100 sahra tuvaleti 
kiralamış, teslim alınmış ve 8 Şubat’ta Yeni Hatay Stadyumu’nda kullanıma 
açılmıştır. Hijyen kitleri tedarik edilip Hatay’a gönderilmiştir. Ayrıca 4 lavabo içeren 
2 el yıkama platformu seti de 10 Şubat’ta kullanıma açılmak üzere tedarik 
edilmiştir. 

2000 

Devam 
ediyor 

WASH: Su Depoları (Hatay)  
Hayata Destek, 5000 litre kapasiteli 12 su deposunu Antakya’da 12 farklı nokta 
yerine, Yeni Hatay Stadyumu’ndaki çadır kampına yerleştirmiştir. Sahadaki ekip, 
arama kurtarma ekiplerinin varlığı ve yoğun afetten etkilenen nüfusa rağmen, hâlâ 
temiz suya erişimin sağlanamadığını tespit etmiştir. Bu yüzden 12 su deposu daha 
alınmıştır; bunlar da önceden belirlenen 12 noktaya yerleştirilecektir. Bir su tankeri, 

8000 
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depoların kurulum ve temiz su kaynaklarından suyla doldurulması süreçlerine eşlik 
etmektedir. Üçüncü bir su tedarik birimi setinin sağlanması planlanmaktadır. 

Tamamlandı Gıda Güvenliği: Hazır Gıda (Hatay) 
Geçici olarak spor salonlarında ve okullarda barınan 1600 kişiye 2400 şişe suyla 
birlikte hazır gıda dağıtılmıştır. 

1600 

 
Tamamlandı Barınma: Çadır Kurulumu ve Kışa Hazırlık (Hatay) 

Hayata Destek, Hatay ilinde depremden ağır şekilde etkilenen ve evlerini 
kaybeden 50 aileye (yaklaşık 200 kişi) destek olmak amacıyla hızla bir proje 
başlatmıştır. Hatay'da hızlı ihtiyaç değerlendirmesi yapılmaktadır. Hayata Destek 
ekipleri sahada görevlendirilmiştir ve yerel yetkililerle yakın koordinasyon 
halindedir. 50 adet kışlık aile boyu çadır, ailelere geçici güvenli barınak sağlamak 
amacıyla Ankara'dan Hatay'ın Samandağ İlçesi'ne doğru yola çıkmış ve 10 
Şubat'ta varmıştır. 
 
Ancak Hayata Destek, çadır kampı kurmak için uygun bir alan bulamamış, bu 
sebeple çadırlar ihtiyaç sahiplerine bireysel olarak dağıtılmıştır. Ahtapot 
Gönüllüleri Derneği ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bu süreçte Hayata Destek’e 
destek vermiştir. Hayata Destek, ailede bebek ve/veya yaşlı olması kriterlerine 
bağlı olarak 40 adet çadır dağıtmıştır.  10 Şubat itibariyle Hayata Destek, sahada 
bulunan kamu görevlilerinin imzalı onay ve yetkileri ile yatak ve çadır dağıtımını 
bitirmiş olup, 7 adet çadır da meslektaşlarımızın ailelerine yönlendirilmiştir. 
Hatay İl Merkezi’ne 10 çadır götürülmüştür. Hayata Destek’in ofisinin önüne 
Hayata Destek ekibi için 2 çadır kurulmuştur. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne de 5 
çadır kurulmuştur.  
 
Isıtıcılar (en az 2 hafta yetecek yakıtla birlikte), küçük ekipman, şilteler ve 
battaniyeler dahil olmak üzere, çadırların kurulumuna eşlik edecek temel 
ihtiyaçlar ve kış ihtiyaçları için ek gıda dışı ihtiyaçların teslimi planlanmaktadır. 
 

200 

Planlanıyor WASH: Su Depoları (Adıyaman-Kahramanmaraş) 
 
Gözlenen Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) eksikliği nedeniyle çevre illerdeki 
tedarikçilerden ilave su depoları temin edilerek ihtiyaç duyulan bölgelere sevk 
edilecektir. Su depolarının bakımı ve düzenli olarak yeniden doldurulması da 
Hayata Destek tarafından yapılacaktır. Kurulacak su depolarının yeri, kurulan 
geçici çadır kamplarının konumuna bağlı olarak koordinasyon organlarıyla iş birliği 
içinde belirlenecektir. Buna ek olarak su kaynağına gidip gelme süresini en aza 
indirmek için hane başına 10 litre olmak üzere, afetten etkilenen nüfusa yeniden 
kullanılabilir su kapları temin edilecektir, bu da bekleme süresini en aza indirmeye 
ve tek kullanımlık plastik kullanımının önlenmesine yardımcı olacaktır. 
 
Ev tipi hijyen kitleri temin edilip ailelere dağıtılacaktır. Hijyen kiti içerisinde 
dezenfektan, maske, sıvı sabun, beyaz kalıp sabun, ıslak mendil, çöp torbası, 
hijyenik ped, tuvalet kâğıdı, diş fırçası (2 yetişkin), diş fırçası (2 çocuk), diş 
macunu ve kağıt havlu bulunmaktadır.  
 
Bunların yanında kadın ve kız çocuklarının özel ihtiyaçları için kişisel bakım 
kitleri, genel hijyen malzemeleri ve kadınların ihtiyaçlarına özel ürünler 
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tasarlanmaktadır. İçinde hijyenik ped, tırnak makası, saç fırçası, roll-on, dudak 
nemlendiricisi, el kremi, kadın iç çamaşırı, kadın atleti, başörtüsü ve mini dikiş 
seti yer alan bu kitler kadınlara ve kız çocuklarına dağıtılacaktır. 
 

 
 

5. Koordinasyon 
 
• BM, müdahaleyi hızlandırmak amacıyla Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu’ndan 50 milyon dolarlık bütçe 

aktarmıştır. 14 Şubat'ta BM, depremle sarsılan Suriye halkı için 3 aylık bir süreyi kapsayacak şekilde 397 
milyon dolarlık acil bir yardım çağrısı yayınlamıştır. Türkiye için de benzer bir çağrı hazırlığı yapılmaktadır. 
14 Şubat itibariyle, Türkiye Hükümeti tarafından insani müdahale için herhangi uluslararası bir çağrıda 
bulunmuş değildir.  

• Türkiye Hükümeti, arama kurtarma çalışmaları için uluslararası yardım çağrısında bulunan "4. seviye 
alarm" ilan etmiştir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve İl Özel İdareleri, etkilenen bölgelere 
uzman ekipler gönderen büyükşehir belediyelerinin yanı sıra yerel düzeyde müdahaleden de sorumludur.[1] 

• 14 Şubat'ta uluslararası arama kurtarma ekiplerinin büyük bir bölümü bölgeden ayrılmıştır. Ayrılma kararın 
ana nedenlerinin sahadaki koordinasyon eksikliği, güvenlik endişeleri ve hükümetin enkazı kaldırmak için 
ağır ekipman kullanmaya başlama kararı olduğu bildirilmektedir.5 

• Hayata Destek ve Greenpeace tarafından yönetilen Hızlı İhtiyaç Değerlendirmesi devam etmektedir. 
İhtiyaçlar ve eksiklikler hakkında spesifik bilgi toplamak için afetten etkilenen mahalle ve köylerin 
muhtarlarına telefonla ulaşılmaktadır.  Özel bir hızlı ihtiyaç analizi raporu önümüzdeki günlerde 
yayınlanacak ve dağıtılacaktır. 
 

6. Emniyet ve Güvenlik  
 

• Büyük artçı sarsıntılar bölgeyi etkilemeye devam etmektedir. Özellikle ulaşım, telefon ve internet bağlantısı 
önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

• Etkilenen nüfusun ülke içinde büyük ölçekli yerinden edilmesi ve bunun yaratabileceği emniyet-güvenlik 
riskleri endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir. Basında çıkan bazı haberler, afetten etkilenen bir milyon 
kadar insanın bölgeyi terk ettiğine işaret etmektedir. 

• Saha ziyaretlerinde hasar görmüş ancak yıkılmamış binalara rastlanmıştır. Çoğu ilde artçı sarsıntıların 
devam etmesi nedeniyle kamu kurum personeli de dâhil olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğu evlerine 
girememektedir. 

• Çoğu bölgede yağmaların yaygınlaştığına dair haberler bulunmaktadır ancak güvenlik güçlerinin gündüz 
durumu kontrol altına aldığı gözlemlenmektedir. Devam eden elektrik kesintileri, gece saatlerinde suç 
riskini artırmaktadır. 

 
 

8. İletişim Bilgileri:  
 

 
5 https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hkbasin-bulteni27 
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 Name E-posta adresleri 

Yönetici Sema Genel Karaosmanoğlu sgenel@hayatadestek.org 

Proje Koordinatörü Emre Acıkaraoğlu eacikaraoglu@hayatadestek.org 

Proje Geliştirme Yöneticisi  Aslıhan Hatunoğlu ahatunoglu@hayatdestek.org 

İletişim Yöneticisi Ciğdem Güner custa@hayatadestek.org 
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