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Afet Bölgesi  Kahramanmaraş, Adıyaman, 
Kilis, Osmaniye, Gaziantep, 
Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Adana, Hatay, Elazığ 

Tarih  17.02.2023 

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 açıklamalara göre2 38 bin 44 kişi 
hayatını kaybetmiş, 108 bin 68 kişi 
yaralanmıştır. Yapılan araştırmalar, 10 
ilde 56 bin 80 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 geniş bir 
alanda elektrik ve su kesintileri 
gözlenmektedir. 
 

 
Hayata Destek, son acil durum raporunu 14 Şubat’ta yayımlamıştır. Aşağıda, 14-17 Şubat arasında bölgede 
yaşanan gelişmeler sıralanmıştır:  
 

• 16 Şubat’ta yetkililer Elazığ’ın da afetten etkilenen alan ilan edildiğinin açıklamıştır. Böylece etkilenen 
şehir sayısı 11’e çıkmıştır.  

 
1 https://www.reuters.com/world/middle-east/who-says-syria-already-crisis-needs-massive-humanitarian-
aid-after-quake-2023-02-07/ 
2 https://turkiyeeq.thedeep.io/  
3 https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/ulastirma-ve-altyapi-bakanliginca-deprem-bolgesinden-272-bin-305-
kisi-tahliye-edildi/2820264  

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/02/230214_HayataDestek_SitRep-4.pdf
https://www.reuters.com/world/middle-east/who-says-syria-already-crisis-needs-massive-humanitarian-aid-after-quake-2023-02-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/who-says-syria-already-crisis-needs-massive-humanitarian-aid-after-quake-2023-02-07/
https://turkiyeeq.thedeep.io/
https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/ulastirma-ve-altyapi-bakanliginca-deprem-bolgesinden-272-bin-305-kisi-tahliye-edildi/2820264
https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/ulastirma-ve-altyapi-bakanliginca-deprem-bolgesinden-272-bin-305-kisi-tahliye-edildi/2820264
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• Birleşmiş Milletler, Türkiye için 1 milyar dolarlık bir acil yardım çağrısı başlatmıştır.  
• Mülteciler ve sığınmacılara yönelik, UNHCR Türkiye’nin web sitesinde deprem kaynakları, konuma özel 

bilgiler ve önemli telefon numaralarının yer aldığı bir sayfa açılmıştır: https://help.unhcr.org/turkiye Bu 
sayfadan Türkçe, Arapça ve İngilizce bilgilere ulaşmak mümkün.  

• Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), önümüzdeki dönemde sağlık sektörü önceliklerinin diyaliz merkezleri, 
ortez ve protez ekipmanları, uzmanlaşmış fizyoterapi merkezlerinin kullanılabilirliğini artırmak 
olacağını belirtmiştir.4 EMAT, 150-200 bin sağlık çalışanının afetten etkilendiğini tahmin ederek, bu 
sektördeki kapasiteleri eski haline getirmek için psikolojik destek ihtiyacının altını çizmiştir. 

• Sağlık Bakanlığı, şehir suyunun içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarmıştır. Bugüne kadar 
1.485 noktada klor ölçümü yapılmış olup, klor içeriği yetersiz olan yerlerde klorlama yapılmıştır. 
Etkilenen bölgede 415 farklı noktadan alınan su numuneleri analiz edilerek 49’unun mikrobiyolojik 
açıdan uygun olmadığı tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır.5 

 
 

2. Nüfus Verileri  (Türkiye): 
 

 Toplam Kaynak  

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

Ölü sayısı    38, 044  
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumu 
Başkanlığı) 

Yaralı sayısı   108,068 
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetim Kurumu 
Başkanlığı) 

 
 

3. İnsani Yardım İhtiyaçları, Müdahaleler ve Sektörel Bazlı İhtiyaçlar: 
 
Hayata Destek, Uluslararası Af Örgütü ve Greenpeace çağrı merkezi ekibi, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay 
ve Malatya’da afetten etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla telefon anketleri yaparak ortaklaşa bir Hızlı 
İhtiyaç Analizi başlatmıştır. Tespit edilen 1790 idari birimden 1294 muhtara bilgi için ulaşılmıştır. Aşağıda bazı 
önemli bulgular verilmiştir. 
 
Hasar Tespiti: Ankete katılanların %26’sı bulundukları yerdeki binaların yaklaşık dörtte üçünün hasar 
gördüğünü belirtmiştir. Katılımcıların üçte biri, bulundukları yerdeki binaların yaklaşık dörtte birinden fazlasının 
hasarlı olduğunu belirtmiştir. 
 
Yer Değiştirme: Yüksek düzeyde hareketlilik rapor edilmiştir. Muhtarların yaklaşık yarısı bulundukları yerden 
ayrılanlar olduğunu, %80’i de gelenler olduğunu belirtmiştir. Köylerin %41’i sadece göç alırken, %16’sı sadece 
göç vermiştir. 
 
İnsani Yardıma Ulaşabilme: Bulundukları yere deprem sonrası insani yardım gelip gelmediği, geldiyse kimden 
yardım geldiği sorulduğunda, yardıma gelen kuruluşlar arasında STK’lar ve ilgili kuruluşlar (%74) ilk sırada yer 

 
4 https://tatd.org.tr/slider/prof-dr-yilmaz-deprem-bolgesinde-ozellesmis-saglik-tesislerine-ihtiyac-olacak/ 
5 https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-saglik-bakani-fahrettin-koca-yarali-depremzedelerin-
saglik-durumunu-acikladi-2051553 

https://reliefweb.int/node/3934454
https://help.unhcr.org/turkiye
https://tatd.org.tr/slider/prof-dr-yilmaz-deprem-bolgesinde-ozellesmis-saglik-tesislerine-ihtiyac-olacak/
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-saglik-bakani-fahrettin-koca-yarali-depremzedelerin-saglik-durumunu-acikladi-2051553
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/son-dakika-saglik-bakani-fahrettin-koca-yarali-depremzedelerin-saglik-durumunu-acikladi-2051553
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almıştır. Belediyeler (%57) ikinci, Kızılay (%28) üçüncü olmuştur. “Destek gelmedi” diyenlerin oranı ise %13’tür. 
Yani her altı köyden biri herhangi bir yardım alamamıştır.  
 
Barınma: Alınan bilgilere göre görüşülen köylerin %72’sinde çadır ve/veya konteyner ihtiyacı varken, %28’inde 
yok. 
 
Gıda Dışı İhtiyaçlar (NFI) ve Kış İhtiyaçları: Muhtarların %40’ı yakacak (odun/kömür/yakıt) ihtiyacı olduğunu 
belirtmiştir. Diğer bir %40’lık kısım ise ısıtıcı ve soba ihtiyacından bahsetmiştir. Giyim (kıyafet/iç 
çamaşırı/ayakkabı) ihtiyacı %26 ve battaniye ihtiyacı %24 olarak görülmektedir. Görüşülen muhtarların %43’ü 
kışlık herhangi bir malzemeye ihtiyaçları olmadığını belirtmiştir. 
 
Beslenme ve Gıda Güvenliği: Bölgede yaygın olarak (%60) dayanıklı gıda maddelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Muhtarların %16’sı mama/süt ihtiyacı olduğunu, %14’ü sıcak yemek ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. %40’ı gıda 
ihtiyacı olmadığını belirtmiştir. 
 
WASH (Su, sanitasyon, hijyen) : İçme suyu ve tuvalet sorunlarından %13-15 oranında bahsedilmiştir. Benzer 
şekilde evsel su ile duş ve yıkanma alanlarına ihtiyaç olduğunu belirtenlerin oranı da %10’dur. Muhtarların 
%42’si bu konuda gerek olmadığını belirtmiştir. 
 
Sağlık ve MHPSS: Muhtarların %86’sı sağlık hizmetine ihtiyaç olmadığını, %13’ü ilaç eksikliği olduğunu 
belirtmiştir. %42’si psikolojik yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. 
 
Çocuk Koruma: Çocukların sosyalleşmesi için güvenli alan olup olmadığı sorulduğunda, %35’i olmadığını 
belirtmiştir. Olumlu yanıt verenler arasında okul bahçeleri (%22) ve parklar (%19) belirtilmiştir. Çocuklara bu 
alanlarda bakılıp bakılmadığı sorulduğunda, bakım verenlerin en yaygın olarak büyük kardeşler (%69), ardından 
büyükanne ve büyükbabalar (%68) olduğu belirtilmiştir [cevap verenler birden fazla belirtebilir]. 
 
Emniyet ve Güvenlik: Muhtarların %9’u bulundukları yerde emniyet ve güvenlik riskleri olduğunu belirtmiştir. 
 
Aşağıda, sahada Hayata Destek ekipleri tarafından sağlanan il düzeyindeki güncellemeler bulunmaktadır. 
 
HATAY 
 
IOM (Uluslararası Göç Örgütü), Hatay’da yaşayan, yaklaşık 500 bin mülteci de dahil 2 milyon kişiden 400 bin 
kişinin bölgeyi terk ettiğini tahmin etmektedir. Antakya’da her geçen gün daha düzenli konaklama alanları 
kurulmaktadır. Bununla birlikte, barınakların çoğu hala derme çatma yerleşim yerlerinden oluşmaktadır. Afet 
Koordinasyon masası, konaklama alanlarındaki koşulların iyileştirilmesinin birinci öncelik olduğunu 
belirtmektedir. Bunu su, sanitasyon, hijyen (WASH) ve tıbbi yardım öncelikleri takip etmektedir. Kamplarda 
ısınma ekipmanı ve iç çamaşırı ihtiyacı vardır. Bazı tuvaletler iyi durumda değildir. 
 
Hayata Destek, MSF (Sınır Tanımayan Doktorlar) ve ACF (Açlığa Karşı Eylem), Antakya bölgesindeki WASH (su, 
sanitasyon, hijyen) ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için bir araya gelmiştir. WASH müdahaleleri belirlenen 
ihtiyaçlara göre devam edecektir. Sevgi Park ve Hatayspor Antrenman Tesisleri’ndeki konaklama alanlarına 
ilave su depoları yerleştirilmiştir. Hayata Destek, devam eden WASH müdahaleleri için lojistik merkez olarak 
hizmet vermek üzere Antakya yakınlarında bir depo kurmuştur. Defne’de 3 lokasyonda 20 adet el yıkama 
ünitesi kurulmuştur. Barınma ihtiyacı olanlar için 50 adet kışlık çadır sağlanmıştır. Bu 50 çadırın 18 Şubat’ta 
teslim edilmesi planlanmaktadır. 
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Merkezi lokasyonlarda bulaşıcı hastalık, enfeksiyon ve bitlerin yayıldığı bildirilmektedir. Uyuza ek olarak (daha 
önce rapor edilmiştir), ateş semptomları olan başka bir viral hastalık rapor edilmiştir. Bölgeye büyük 
miktarlarda gıda kolisi ve hijyen kiti ulaşmakta, ancak ihtiyaçlar fazladır ve gıda güvenliği riskleri devam 
etmektedir. Birkaç yerde çocuklar için güvenli alanlar oluşturulmuştur. World Human Relief, afetin ilk 
günlerinden bu yana afetten etkilenenlere psikolojik destek sağlamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DİYARBAKIR 
 
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, ildeki toplam ölümün 394 olduğunu bildirmiştir. 902 yaralı 
bildirilmiştir, 15’inin durumu kritiktir.  
 
Barınak ihtiyaçları hala ön plandadır. Newroz Park, Park 75, Kentpark, Sümerpark ve Koşuyolu Park’ta 
konaklama alanları oluşturulmuştur. Spor salonları ve kültür merkezleri de geçici barınma alanları olarak 
kullanılmaktadır. Uyuz vakaları bildirilmektedir. Hayata Destek 300 hijyen kiti sağlamıştır.  
 
Diyarbakır’a ağırlıklı olarak Adıyaman’dan göç almaktadır. Resmi rakamlar en az 5000 kişinin geldiğini 
doğrulamaktadır. Bu rakam, bölgede akraba veya arkadaşlarıyla barınanları kapsamamaktadır. Sığınma 
alanlarına sevkler Valilik tarafından koordine edilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
(SYDV), kışlık giysi gibi ayni yardım taleplerine cevap vermektedir. 
 
Önemli ölçüde gıda dışı ihtiyaç ihtiyacı gözlemlenmiştir. Bunların arasında hijyen malzemeleri (özellikle kadın 
ve kız çocukları için), iç giyim, çorap, çocuk bezi ve kışlık kıyafet ihtiyacı öne çıkmaktadır. Hayata Destek, acil 
isteklere mümkün olduğunca cevap vermeye çalışmaktadır.  
 

Defne'de birden fazla noktaya el yıkama üniteleri kuruluyor. STL WASH programı, afetten etkilenen 
bölgede yaygınlaştırılıyor. 
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Diyarbakır Rehabilitasyon Derneği’nden 50 gönüllüye Hayata Destek personeli tarafından Psikolojik İlkyardım 
ve Çocuklarla İletişim eğitimi verilmiştir. Hayata Destek ekipleri, Sezai Karakoç Kültür Merkezi ve Bağlar Spor 
Salonu’nda çocuklarla PSS etkinlikleri düzenlemektedir. Etkinliklere toplam 420 çocuk katılmıştır. 
 
KAHRAMANMARAŞ  
 
İçişleri Bakanlığı'nın başkanlığında 17 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta bir koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir. 
İlde 11.646 kişinin öldüğü bildirilmektedir. 80.000'den fazla kişinin şehri terk ettiği bildirilmiştir. Yetkililer, 
arama kurtarma çalışmalarının 18 Şubat'ta tamamlanacağını belirtmiştir. Kentsel nüfusun kırsal alanlara doğru 
göç ettiği bildirilmektedir. 
 
Kahramanmaraş şehir merkezinde şebeke suyu verilmeye başlanmıştır ancak şebekede basınç olmadığı için 
tuvalet ve duş alanlarında su erişimi sınırlı kalmaktadır. Yetkililer, Hayata Destek’in WASH'ın (özellikle duşlar 
ve su tankları) öncelikli bir ihtiyaç olduğu değerlendirmesini doğrulamıştır. Kentte kurulan 15 çadır alanı var. 
Kafum çadır alanında duş üniteleri eksiktir. 110 yemek dağıtım noktası kurulmuştur. Gıda maddelerinin temini 
konusunda Şanlıurfa Belediyesi destek olmaktadır. Boş çadırlar hala mevcuttur. 
 
AFAD'ın çadır alanlarında kurulan sosyal marketlerde yeterli gıda maddesi bulunmaktadır. Fuar merkezinde ve 
stadyumda iki büyük barınma alanı vardır. Depolardaki gıda stokları yeterli görünmektedir, ancak yetkililer, 
ihtiyaçların fazla olduğu ve ek gıda kolilerinin yanı sıra hijyen kitlerine de ihtiyaç duyulduğu konusunda 
uyarmaktadır. Hayata Destek, duş üniteleri ve su depolarının temini ve yerleştirmesine devam edecektir.  
 
Kahramanmaraş şehir merkezindeki hastane hasar gördüğü için hastalar tedavi için Elbistan'a sevk 
edilmektedir. MHPSS (ruh sağlığı ve psikososyal detsek) faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından koordine edilmektedir. MHPSS ihtiyaçlarının uzun süreli olması beklenmektedir. Yetkililer, 17 Şubat 
itibarıyla Adıyaman'da herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının tespit edilmediğini bildirmektedir. 
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Elbistan'ın en ağır hasara uğrayan ilçe olduğunu 
belirtmiş, yerel nüfusun üçte ikisinin ilçeyi terk ettiği tahminine yer vermiştir. KESK, Elbistan'a ulaşan yardım 
malzemesi miktarının her geçen gün azaldığı, ancak ihtiyaçların devam etmesi beklendiği uyarısında da 
bulunmuştur. 
 
MARDİN  
 
Depremden etkilenen diğer illerden yaklaşık 20 bin kişinin Mardin’e ulaştığı bildirilmektedir. Gelen kişilerin 3 
bini mültecidir. Gelenler öğrenci yurtlarında, otellerde ve diğer toplu toplanma alanlarında barınmaktadır.  
 
80 gönüllü ve uzman, Hayata Destek ekibinden psikolojik ilk yardım eğitimi almıştır. Hayata Destek, UNICEF 
işbirliğiyle en az 1000 PSS kiti dağıtmayı planlamaktadır. Afetten etkilenen bölgelerden göç hız kazandıkça bu 
sayının artması planlanmaktadır. 
 
İZMİR  
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen illerden gelenlerin acil ayni ihtiyaçlarının İzmir Fuarcılık (İZFAŞ) 
tarafından işletilen depo aracılığıyla karşılanacağını duyurdu. Acil olmayan ihtiyaçlar ise 153 hattı üzerinden 
alınmaktadır.  
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İzmir'e gelen mülteciler, İzmir Belediyesi’nin sağladığı gıda dışı maddelere ve hijyen malzemelerine 
ulaşamamaktadır. Hayata estek, insani yardım hizmeti sağlarken oluşan boşlukları doldurmak erişimi 
kolaylaştırmak için çalışmaktadır. 97 mülteciye ayni yardım (gıda ve hijyen malzemesi, giysi, battaniye) 
yapılmıştır. 
 
16 mülteci destek istemek için Hayata Destek’le iletişime geçmiştir. Bu kişilerin 11'i Kahramanmaraş'tan, 2'si 
Hatay'dan, 1'i Gaziantep'ten, 1'i Osmaniye'den ve 1'i Kilis'ten gelmiştir. 11'i Buca'da, 3'ü Karabağlar'da 
barınmaktadır. Danışanların tamamı acilen sağlık ve gıda yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtmektedir. Yaygın 
olarak bildirilen diğer ihtiyaçlar psikolojik yardım, barınma, temiz su, hijyen ve sanitasyondur. 
 
ADIYAMAN  
 
Hayata Destek Şanlıurfa ekipleri ile saha ziyareti düzenlemiştir. Belediye ile işbirliği içinde su depolarının 
yerleştirileceği yerler belirlenmiştir. Çeşitli noktalara 12 adet su deposu montajı yapılmaktadır. 
Hayata Destek ve UNICEF, çocuklar için PSS kitleri sağlamayı planlamaktadır. 
 
Yetkililer, altyapıdaki ağır hasar nedeniyle şehir merkezine önümüzdeki 10 gün boyunca şehir merkezine su 
verilmeyeceğini bildirmiştir. Hayata Destek, çeşitli yerlere 9 adet su deposu kurmuştur. 
 
ŞANLIURFA 
 
Şanlıurfa Valiliği hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirmiştir. 399 bina ağır hasarlıdır ve acilen 
yıkılacaktır. 26.447 binanın çok az hasar gördüğü veya hiç hasar görmediği bildirilmiştir.  STL, MHPSS 
programlarını (ruh sağlığı ve psikososyal destek) planlamak için Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yapmaktadır.  
Birlikte yürütülen toplum merkezinde çalışan 8 belediye personeli, Hayata estek uzmanlarından PSS eğitimi 
almıştır. PSS desteği 20 Şubat'ta başlayacaktır.  
 
Bazı çadır alanları boşaltılmakta ve bölge sakinleri öğrenci yurtlarına yerleştirilmektedir. Hayata Destek, 
taşınan alanlarda PSS hizmetleri sunmayı planlamaktadır. 
 
 

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, veri tabanımızda kayıtlı danışanlara iletilmiştir. 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 veri tabanına iletilmektedir. 
 
Hayata Destek, bölgesel müdahale stratejisini geliştirmiştir. Buna göre Hayata Destek, kentsel alanlarda 
MHPSS ve WASH müdahalelerine odaklanacaktır. Banliyölerde ve kırsal alanlarda öncelikli sektörler MHPSS, 
WASH, Gıda Güvenliği (Ayni ve Nakdi), Barınma ve Eğitim'dir. Devam eden ve planlanan Hayata Destek 
müdahaleleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen 4. bölüme bakın. 
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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, 
depoların kurulum ve temiz su kaynaklarından suyla doldurulması süreçlerine eşlik 
etmektedir. Üçüncü bir su tedarik birimi setinin sağlanması planlanmaktadır. 

8000 

Devam 
Ediyor 

WASH: Su Depoları (Adıyaman- Kahramanmaraş)  

Belediyelerle işbirliği içinde su depolarının kurulacağı yerler belirlenmiştir. 
Adıyaman'da muhtelif noktalara 12 adet su deposu kurulmaktadır. Bakım, düzenli 
dolum ve su kalitesi yönetimi belediye ile koordineli olarak yürütülmektedir. Ayrıca, 
su kaynağına gidip gelmeyi en aza indirmek için etkilenen nüfusa hane başına 
yeniden kullanılabilir su kapları (10 litre) sağlanacaktır, bu da bekleme süresini en 
aza indirmeye ve tek kullanımlık plastik kullanımının önlenmesine yardımcı 
olacaktır. 

Çalışma, ev tipi hijyen kitlerinin düzenli olarak temin edilmesiyle tamamlanacaktır. 
Hijyen kiti içerisinde dezenfektan, maske, sıvı sabun, beyaz kalıp sabun, ıslak 
mendil, çöp torbası, hijyenik ped, tuvalet kağıdı, diş fırçası (2 Yetişkin), diş fırçası (2 
Çocuk), diş macunu ve kağıt havlu bulunmaktadır. 

Ayrıca, kadın ve kız çocukların özel ihtiyaçları için bakım kitleri tasarlanmaktadır. 
Kitin içinde hijyenik ped, tırnak makası, saç fırçası, roll-on, dudak nemlendiricisi, el 
kremi, kadın iç çamaşırı, kadın atleti, başörtüsü ve mini dikiş seti yer alıyor. Kitler 
kadınlara ve kız çocuklarına dağıtılacaktır. 

14.850 

Tamamlandı  Hijyen Kiti Dağıtımı (Diyarbakır) 

Diyarbakır'da uyuz vakaları artıyor. Ekiplerimiz karantina altındaki ailelere hijyen 
kitlerini ulaştırdı. 

300 

Tamamlandı Çocuklarla PSS Etkinlikleri (Diyarbakır)  

Hayata Destek ekipleri, Bağlar Spor Salonu ve Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde 
çocuklarla düzenli PSS etkinlikleri yapmaktadır.  

420 

Tamamlandı Gıda Güvenliği: Hazır Yemekler (Hatay)  1.600 
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Spor salonları ve geçici barınma merkezi olarak kullanılan okul binalarında 
konaklayanlara 2.400 su şişesi ile birlikte 1.600 kişiye hazır yemek ulaştırıldı. 

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. 17 Şubat'ta 
Defne'ye 50 çadır daha varmıştır. 50 çadır daha 18 Şubat'ta dağıtılacaktır. 
 
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. 

 

300 

 
 

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.  

• BM, Türkiye için 1 milyar dolar tutarında üç aylık bir acil yardım çağrısı başlatmıştır.  
• Kurumlar arası ve bilgi yönetimi ekipleri ortaklaşa, ortakların devam eden ve planlanan eylemlerini ve 

Türkiye Hükümeti muadillerinden alınan talepleri izlemek için ActivityInfo tabanlı bir bilgi paylaşım aracı 
geliştirmiştir. Müdahalede olası mükerrerliği önlemeyi amaçlayan araç, verileri derlemek ve en ivedi acil 
durum ve temel ihtiyaçları ortaya çıkarmak için ortaklarla paylaşılmıştır.  
• UNHCR, depreme yönelik bilinçli ve koordineli bir müdahaleyi desteklemek için, değişen ihtiyaçlar ve 

acil müdahale hakkında elde edilen temel bilgileri toplamak için Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı 
ortaklarıyla kurumlar arası bir değerlendirme yürütmeye başlamıştır. 

 
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. 

 

https://reliefweb.int/node/3934454


  
 

ACİL DURUM RAPORU 
17.02.2023 

  

9/9 

 
 

8. İletişim Bilgileri:  
 

 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 
 


