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

Tarih  24.02.2023 

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. 

 
20 Şubat akşamı saat 20.04'te, Hatay'da merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem ve 5,8 
büyüklüğündeki artçı depremde de az 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18’i ağır olmak üzere 295 kişi yaralanmıştır. 
Bölgede çok sayıda hasarlı binanın çöktüğü bildirilmektedir.  
 
Son açıklamalara göre2 42 bin 310 kişi hayatını kaybetmiş, 108 bin 368 kişi yaralanmıştır. Resmi kaynaklar,  11 
ilde 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu açıklamıştır3. Artçı sarsıntıların bir sonucu 
olarak daha fazla hasar görme riski nedeniyle, insanlar evlerine girememekte, bu nedenle soğuk havada, 
dışarıda kalmaktadır.  
 
Hayata Destek, son acil durum raporunu 21 Şubat’ta yayımlamıştır. Aşağıda, 21-24 Şubat tarihleri arasında 
bölgede yaşanan gelişmeler sıralanmıştır:  
 

• AFAD, 23 Şubat itibarıyla afet bölgesinde 4 ülkeden 6 uluslararası arama kurtarma ekibinin çalışmalara 
devam ettiğini açıkladı.  

• UN OCHA, afet bölgesinde çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının hangi bölgede ve hangi sektörde 
çalıştığını haritalamıştır. Eğitim, Acil Barınma/Gıda Dışı İhtiyaç, Sağlık/Beslenme, Lojistik/Acil 

 
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 http://www.csb.gov.tr/bakan-kurum-520-bin-bagimsiz-bolumden-olusan-164-bin-321-bina-yikik-acil-yikilacak-ve-agir-
hasarli-bakanlik-faaliyetleri-38447 

1Kaynak USGS - earthquake.usgs.gov 

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/02/230221-hayatadestek-sitrep6.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/
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Telekomunikasyon, Çok Amaçlı Nakit Programı/Sosyal Koruma, Su, Sanitasyon, Hijyen (WASH), Geçici 
Barınma Desteği ve Barınma olmak üzere 10 farklı insani yardım sektöründe çalışan sivil toplum 
kurumlarına harita üzerinden ulaşmak mümkün.  

• UNDP, Türkiye hükümetini enkaz yönetimi ve moloz kaldırma konularına desteklemeyi planladığını 
açıklamıştır. UNDP’nin ilk tahminlerine göre afet, 116 milyon ila 210 milyon ton arasında moloz üretti. 
1999 Marmara depremi yaklaşık 13 milyon ton moloz üretmişti.  

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamasına göre, refakatsiz 1.858 çocuktan 1.314’ü ailelerine 
teslim edilmiştir. 451 çocuğun hastanelerde tedavisi devam ederken 93 çocuğun ise Bakanlığa bağlı 
çocuk kuruluşlarında kaldığı belirtilmiştir.  

 
 

 
2. Nüfus Verileri  (Türkiye): 

 
 Toplam Kaynak  

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

Ölü sayısı    42. 310 Türkiye Hükümeti, UNOCHA (Birleşmiş 
Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi) 

Yaralı sayısı   108. 368 Türkiye Hükümeti, UNOCHA (Birleşmiş 
Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi) 

 
 

3. İnsani Yardım İhtiyaçları, Müdahaleler ve Sektörel Bazlı İhtiyaçlar: 
 
Depremin ardından 1.3-1.6 milyon kişi arasında nüfusun yer değiştirdiği tahmin edilmektedir. 6 Şubat’taki 
depremin ardından gelen artçı sarsıntılar ve devam eden deprem korkusu nedeniyle afet bölgesinden göçün 
artacağı tahmin edilmektedir4. Cumhurbaşkanlığı, 865 bin kişinin çadırlarda, 23 bin 500 kişinin de 
konteynerlerde barındığını bildirmiştir. Çadır sayısının genel olarak yetersiz olduğu bildirilmektedir. Hayata 
Destek’in ziyaret ettiği barınma alanlarında Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) koşullarının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Afetten etkilenen bölgeye bol miktarda gıda tedarik edilmesine rağmen, ihtiyaçlar oldukça 
fazladır ve acil müdahale ekipleri, ilerleyen günlerde gıda güvenliğine dair risklerin oluşacağının altını 
çizmektedir.  
 
Kısa vadeli öncelikli ihtiyaçlar barınma, ısınma, gıda dışı ihtiyaçlar, su, sanitasyon ve hijyen, gıda, sağlık ve PSS 
olarak sıralanmaktadır.  
 
UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), afetten etkilenen bölgede 226.000 hamile kadın olduğunu ve 
önümüzdeki ay 25.000 hamile kadının doğum yapmasının beklendiğini bildirmiştir. Avrupa Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi (European Centre for Disease Prevention and Control/ECDC), hasar gören altyapı nedeniyle 
gıda ve su kaynaklı hastalıkların oluşumu ve bulaşmasının artabileceğini bildirmektedir. ECDC’ye göre, 
önümüzdeki haftalarda Suriye ve Türkiye'deki depremden etkilenenlerin barındığı kamplarda kolera salgını riski 
bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB), bulaşıcı hastalık tehdidi riskini azaltmak için sağlık hizmetlerine, 
barınaklara, içme suyuna, yeterli sanitasyon ve hijyen imkanlarına erişim sağlanması gerekliliğini vurgulamıştır.  
 
 
Aşağıda, sahada Hayata Destek ekipleri tarafından sağlanan il düzeyindeki güncellemeler bulunmaktadır. 
 

 
4 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake-february-2023-bi-weekly-highlights-24022023 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGUyZmRmYjEtMzc5ZC00MTg3LTliNDUtNWUxZWQ0MDQ2NTdkIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc3b7aea7b4863cb79fcc
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Hayata Destek, Greenpeace ve Uluslararası Af Örgütü Çağrı merkezi ekiplerinin desteğiyle yürüttüğü, afetten 
etkilenen bölgelerdeki muhtarlarla yapılan hızlı ihtiyaç tespiti görüşmelerini 20 Şubat itibariyle tamamlamıştır. 
16-20 Şubat arasında Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’den 673 muhtarla yapılan son görüşmelerin sonuçları 
aşağıda il bazında özetlenmiştir.  
 
GAZİANTEP 
 
Gaziantep’teki toplam 772 muhtardan 291’ine ulaşılmıştır. Şehitkamil, Islahiye, Araban, Nurdağı ve Yavuzeli  
mahallelerinin muhtarıyla yapılan görüşmeye göre, kırsal bölgelerde barınma, WASH (su, sanitasyon, hijyen) ve 
sağlık ihtiyaçları öne çıkmaktadır.  
 
Mahallelerin yaklaşık yarısında (150) barınma sorunu devam etmektedir. Muhtarların %30’undan fazlası sıcak 
yemek ihtiyacının devam ettiğini belirtmektedir. Sıcak yemek ihtiyacını bebek maması ve kuru gıda 
izlemektedir. Su, sanitasyon ve hijyen ihtiyacı hala kırsalda önemli bir sorundur;  mahallelerin yaklaşık %90’ında 
(261) tuvalet ve suyun yanı sıra içme suyu ihtiyacı da bildirilmiştir. Gıda dışı ihtiyaçlardan öne çıkanlar şöyledir: 
yakacak, battaniye, ısıtıcı, kiyafet ve iç çamaşırı. 253 muhtar ambulans, ilaç, sağlık personeli gibi sağlıkla ilgili 
ihtiyaçlarının devam ettiğini bildirmektedir.  
 
KİLİS  
 
225 mahalleden 168 muhtara ulaşılmıştır. Merkez, Musabeyli, Elbeyli ve Polateli mahallerinden alınan bilgiye 
göre, mahallelerin yaklaşık yarısında (85) barınma sorunu devam etmektedir. Bebek maması ve kuru gıda 
ihtiyacı, öne çıkan gıda ihtiyaçları arasındadır. Gıda dışı ihtiyaçlar ise yakacak, battaniye, ısıtıcı, kıyafet olarak 
sıralanmaktadır. Kırsal bölgede %86 oranında (142 muhtar) su, sanitasyon ve hijyen ihtiyacı tespit edilmiştir. 
21 merkez mahallede hasta bezine ihtiyaç olduğu dile getirilmiştir. Sağlık ihtiyaçları sorulan 136 muhtardan 
132’si sağlık alanında herhangi bir ihtiyaç olmadığını belirtmişse de, merkez mahallelerden 12 muhtar, 
psikolojik destek ihtiyacı olduğunu dile getirmiştir.  
 
OSMANİYE  
 
292 mahallesi bulunan Osmaniye’de 218 muhtarla görüşme yapılmıştır. Merkez, Kadirli, Düziçi, Bahçe , 
Toprakkale, Sumbas ve Hasanbeyli mahallelerindeki hızlı ihtiyaç analizi sonuçlarına göre, mahallelerinde 
yaklaşık yarısında (114) barınma sorunu devam etmektedir. Kuru gıda ve bebek mamasının yanı sıra gıda dışı 
ihtiyaç olarak öne çıkan ihtiyaçlar yakacak, battaniye, ısıtıcı ve kiyafettir. Osmaniye genelinde 194 muhtar içme 
suyu, tuvalet, kullanım suyu gibi temel ihtiyaçlarını bildirmiştir. Sağlık ihtiyacı muhtarlar tarafından 
belirtilmemiştir, merkezde ise psikolojik destek ihtiyacı öne çıkmaktadır.  
 
 
ADANA  
 
Adana, depremden yoğun olarak etkilenen illere yakınlığı nedeniyle afetten etkilenen kişilerin göç ettiği 
şehirlerden biridir. Hayata Destek ekiplerinin İl Göç İdaresi’nden aldığı bilgiye göre, geçici koruma 
statüsündeki yaklaşık 1500 mülteci depremden sonra bölgeye gelmiştir.  
 
Şehirde devam eden hasar tespit çalışmalarının ardından, bölgede yaşayanlar evlere geri dönmeye 
başlamıştır. Ancak 21 Şubat’ta Hatay merkezli deprem, şehirde tedirginliğe neden olmuş, bazı kişilerin tekrar 
sokakta barınmaya başladığı gözlenmiştir.  Öte yandan evi hasarlı olan kişiler toplu olarak evlerde ya da 
dışarıda yaşamaktadır, bunun sonucunda hem çadır ihtiyacı devam etmekte; hem de sosyal yardım ve nakit 
destek ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.  
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Adana’da şebeke suyu kesintisi olmadığı için, afetten etkilenen kişilerin evlerine dönmeye başlamasıyla su, 
sanitasyon ve hijyen alanlarında büyük bir ihtiyaç gözlenmemektedir.  
 
Adana Büyükşehir Belediyesi psikososyal destek çalışmalarına devam etmektedir.  
 
Hayata Destek Adana ekibi, Adana’nın Seyhan, Karataş ve Yüreğir ilçelerindeki 7 farklı mevsimlik çadır alanında 
saha gözleminde bulunmuştur. Tarım sahalarının genel olarak depremden şehir merkezine kıyasla daha az 
etkilendiği görülmüştür. Adana’nı yanı sıra Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi afetten etkilenen şehirlerde 
yaşayan ve evi hasar gören kişilerin tarım sahalarında bulunan akrabalarının yanına geldikleri görülmüştür.  
 
ŞANLIURFA  
 
Hayata Destek ekipleri, MHPSS (Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek) çalışmalarına devam etmektedir. 
Çocuklara ve yetişkinlere yönelik tasarlanan psikososyal destek faaliyetleri, Hayata Destek toplum merkezinin 
yanı sıra farklı lokasyonlarda yapılmaktadır.  
 
Erişim ekipleri, Adıyaman’dan Haliliye’ye gelen, afetten etkilenmiş 80’i çocuk 150 mültecinin ihtiyaçlarıyla ilgili 
hızlı ihtiyaç analizi çalışması yapmıştır. Ailelerin duş, temiz giysi, gıda ve hijyen ihtiyacı bulunmaktadır. 
İhtiyaçların temini için planlama yapılmıştır.  
 
Akçakale Kaymakamlığı’nın düzenlediği koordinasyon toplantısından alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’da özellikle 
Malatya ve Kahramanmaraş’tan gelen aileler bulunmaktadır.  
 
Şanlıurfa’da haftaya dağıtılması planlanan hijyen ve gıda dışı ihtiyaçları depolamak için,  Hayata Destek ekipleri 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nden depo tahsis etmiştir.  
 
 
DİYARBAKIR 
 
Diyarbakır Barosu Mülteci Hakları Komisyonu’yla yapılan koordinasyon toplantısında, afetten etkilenen 
mültecilerin barınma ihtiyaçları başta olmak üzere karşılaştıkları sorunlar değerlendirilmiştir.   
 
Hayata Destek PSS ekipleri, dönüşümü olarak her gün farklı bir barınma alanında çocuklarla etkinlik 
yapmaktadır.  
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KAHRAMANMARAŞ  
 
Şehirde yaklaşık 26 geçici barınma alanı 
bulunmaktadır. Barınma alanlarında su, 
sanitasyon ve hijyen imkanlarının yetersiz 
olduğu gözlenmektedir. Onikisubat 
Stadyumu, Atatürk Parkı, Kafum ve Elbistan 
şehir merkezinde özellikle duş ve tuvalet 
ihtiyacı olduğu gözlenmektedir.  
 
Hayata Destek, 21 Şubat itibariyle, geçici 
çadır yerleşkesinde Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’na ait psikososyal destek çadırında, 
4 kişilik uzman PSS ekibiyle afetten etkilenen 
çocuklarla çalışmaya başlamıştır. 
 
Kahramanmaraş merkezli koordinasyon 
toplantılarına katılan Hayata Destek ekibi, 
UNICEF, UNOCHA ve psikososyal destek 
koordinasyonunda sorumlu Aile ve Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmeler 
yapmıştır. Ayrıca MSF ile sahanın genel durumuna dair görüşme düzenlenmiştir.  
 
 
 
HATAY  
 
Hatay’daki kurulan en az 57 geçici barınma olduğu, yaklaşık 338 bin kişinin barındığı ifade edilmektedir5. Son 
verilere göre 17 bin 43 kişi hayatını kaybetmiş; 17 bin kişi yaralanmıştır. 20 Şubat’ta meydana gelen Hatay, 
Defne merkezli depremde hasarlı binaların bazılarının yıkıldığı belirtilmektedir. Samandağ’da binaların %60’ının 
hasarlı olduğu bildirilmektedir. Bölgedeki birçok sağlık tesisi hasar gördüğü ve boşaltıldığı için şehirde sağlık 
hizmetine erişim sınırlıdır.  
 
Dayanıklı gıda maddelerine olan ihtiyaç özellikle kırsal kesimde görülmektedir.  
 
Özellikle kırsal kesimde çadırlar yetersizdir. İnsanlar, evlerine ve kişisel eşyalarına yakın olmak istedikleri için 
merkezi yerlerde kurulan toplu konaklama yerlerine gitmek istememektedirler. 
 
 
ADIYAMAN  
Adıyaman şehir merkezi, depremden en çok etkilenen bölgelerden biridir. Merkezden kırsal bölgelere ve başka 
şehirlere göç yaşanmaktadır. Yaklaşık 13 bin kişinin şehirden ayrıldığı tahmin edilmektedir. Şehirde en az 13 
geçici yerleşim alanı kurulmuştur. Bir hastane dışında Adıyaman’da tüm sağlık tesislerinin hasarlı olduğu 
belirtilmektedir.  
 
Hayata Destek acil durum ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda PSS çalışmalarını 
planlamaktadır. Hayata Destek Mardin ekibinden gelecek 6 kişilik PSS ekibi, 1 hafta boyunca Adıyaman’da PSS 
çalışmaları yürütecektir. PSS çalışmalarının Hayata Destek Şanlıurfa PSS ekibiyle rotasyonlu olarak devam 
etmesi planlanmaktadır.  

 
5 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake -february -2023-bi -weekly -highlights -24022023  

1Maraş-Elbistan Çocuk Çadır Alanı'nda PSS etkinlikleri 
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Hayata Destek Mardin ekibi tarafından Adıyaman’da yaşayan yaklaşık 200 köy muhtarıyla ihtiyaç analizi için 
görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde en temel ihtiyaçların çadır, kuru gıda, hijyen malzemesi, 
hayvanlar için barınak ve yem olduğu tespit edilmiştir.  
 
MARDİN 
 
23 Şubat itibariyle Mardin’e göç eden kişi sayısının 30 bini aştığı tahmin edilmektedir. Bu sayıya mülteciler 
dâhil değildir. İl Göç İdaresi ile yapılan görüşmede, şehre gelen mülteci sayısının 10.000 civarı olduğu ifade 
edilmiştir.  
 
23 Şubat’ta Kızıltepe ve Derik ilçelerinde görev yapan 52 psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışanına 
Hayata Destek ekipleri psikolojik ilk yardım eğitimi vermiştir.  
 
KYK yurtlarına yerleştirilen, afetten etkilenen kişilere yönelik PSS aktiviteleri yapmak üzere Aile ve Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğü’nden izin alınmıştır. PSS etkinlikleri yapacak Türkiye Kalkınma Vakfı ve Her Yerde 
Sanat Derneği’yle PSS etkinlikleriyle ilgili planlama toplantısı yapılmıştır.  
 

 
4. Hayata Destek’in Acil Durum Müdahalesi  

 
 
Hayata Destek, Hatay'daki deposu ve operasyon merkezi aracılığıyla, afetten etkilenen insanlara ihtiyaç 
malzemeleri ulaştırmıştır. Yolların enkazdan temizlenmesi ve daha iyi koordinasyon mekanizmalarının yavaş 
yavaş devreye girmesiyle daha sistematik bir destek mümkün olacaktır. Değerlendirmeler tamamlandıktan 
sonra Hayata Destek, operasyon üssü olarak ek illere karar verecektir. 
 
 

Depremden etkilenen insanların temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için her türlü yardıma ihtiyaç duyulmaktadır. 
Yüksek insani etki göz önüne alındığında, bölgede barınak 
ve yiyecek önemli bir ihtiyaçtır. Afetten etkilenen bölgede 
akan su kıtlığı bulunması ve bunun halk sağlığı üzerindeki 
ciddi riski göz önüne alındığında, su temini ve sanitasyon 
da kritik öneme sahiptir. Afetten etkilenen bölgenin 
tamamında, yüksek düzeyde kayıp ve travma nedeniyle 
psikolojik ilk yardım ve topluluk hizmetlerine duyulan 
ihtiyaç hayati önemdedir.  
 
Hayata Destek, çadır yerleşimlerinin kurulmasına ve 
yardım dağıtımlarının düzenlenmesine topluluk üyelerini 
dâhil etmenin önemine inanmaktadır. Geçici yerleşim 

alanları kurulduktan sonra Hayata Destek ekipleri topluluk 
gönüllüleriyle buluşacak ve öncelikleri belirleme, insani 

ihtiyaçlarını karşılamada topluluk öncülüğünde yerel çözümler başlatmada gönüllülere rehberlik edecektir.  
 
Hayata Destek ekipleri afetten etkilenen illere ulaşır ulaşmaz, kısa ve orta vadeli kapsamlı bir afet yardımı ve 
erken iyileştirme planı üzerinde çalışmaya başlamıştır.  
 

2Hatay'da bulunan seyyar tuvaletler 
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Hayata Destek’in afete müdahale stratejisinin 3 ayağı vardır: 
 

1. Şehir merkezlerinde destek ve iyileştirme  
2. Kırsal bölgelerde ve periferide destek ve iyileştirme  
3. Deprem bölgesini terk edenlere destek mekanizmaları   

 
 

Durum Tanım Hedef  
Dolaylı 

Devam 
ediyor 

Gıda Güvenliği: Hazır Gıdalar  (Şanlıurfa)  
Şanlıurfa Belediyesi, çadırlarda ve diğer toplanma merkezlerinde kalan nüfusa 
hazır gıda tedarik etmekte; 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. Ayrıca 10 Şubat'ta 2 takım 4'lü el yıkama lavabo platformu kurulmuştur. 
3 farklı lokasyonda 50 adet tuvalet daha kurulmuştur, düzenli bakımı 
yapılmaktadır.  

2000 

Devam 
ediyor 

WASH: Su Depoları (Hatay)  
Hayata Destek, Hatay Yeni Stadyum’daki çadır kampa 5.000 litre kapasiteli 12 adet 
su deposu kurmuştur. 24 Şubat itibarıyla 7 adet 3000 litre kapasiteli su deposu 
daha kurulmuş ve düzenli olarak su temin edilmiştir. Kuruluma bir su kamyonu 
eşlik etmekte ve su depoları sürekli olarak temiz su ile doldurulmaktadır.  

15.000 

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, bekleme 
süresini en aza indirmeye ve tek kullanımlık plastik kullanımının önlenmesine 
yardımcı olacaktır. Çalışma, ev tipi hijyen kitlerinin ile kadın ve kız çocukları için 
tasarlanan hijyen kitlerinin sağlanmasıyla tamamlanacaktır.  

14.850 

Devam 
ediyor  

Acil Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek (Çok Lokasyonlu)  
 
Özellikle kadınlar ve çocuklar olmak üzere, afetten etkilenen kişiler için psikolojik 
ilk yardım ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme (psikolojik ilk yardım, tespit 
ve ilgili yönlendirmeler) dahil olmak üzere MHPSS'nin (ruh sağlığı ve psikososyal 
destek) sağlanmaya başlanmıştır. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’da 
başlayan PSS etkinliklerine diğer afetten etkilenen bölgelerde de başlanmış için 
planlama yapılmaktadır.  

12.000 

   
Tamamlandı  Hijyen Kiti Dağıtımı (Diyarbakır) 

Uyuz vakalarının artması üzerine karantina altındaki ailelere hijyen kitlerini 
ulaştırıldı. 

300 
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Tamamlandı Hijyen Kiti Dağıtımı (Hatay)  

5 kişilik bir ailenin temel hijyen ihtiyacını karşılayacak 300 hijyen kitinin dağıtımı 
yapıldı.  

1500 

Tamamlandı Gıda Dışı İhtiyaç – Aile Kiti (Hatay)  

Bir ailenin gıda dışı temel ihtiyaçlarını karşılayacak 500 kit dağıtımı yapıldı.  

 

2500 

Tamamlandı Gıda Dışı İhtiyaç (Hatay)  

Geçici barınma alanlarındaki ısınma ihtiyacına karşılık vermek için 17 adet odun 
sobası ve 135 torba odun dağıtılmıştır.  

170 

Tamamlandı  Gıda Dışı İhtiyaçlar – Gıda – WASH  (Şanlıurfa) 
 
Adıyaman’dan gelen, afetten etkilenen mültecilere hijyen kiti, ısıtıcı, oyuncak, 
çocuk bezi, hijyenik ped dağıtımı yapılmıştır.  

150 

Tamamlandı Gıda Güvenliği: Hazır Yemekler (Hatay)  

Spor salonları ve geçici barınma merkezi olarak kullanılan okul binalarında 
konaklayanlara 2.400 su şişesi ile birlikte 1.600 kişiye hazır yemek ulaştırılmıştır.  

1.600 

Tamamlandı Barınma: Çadır Kurulumu ve Kışa Hazırlık (Hatay) 

Hayata Destek, Hatay’da afetten etkilenen ailelere destek olmak için toplam 150 
kışlık çadır dağıtımı yapmıştır. Ayrıca çadırların yanı sıra, gıda dışı ihtiyaçlar, küçük 
ekipmanlar, battaniyeleri şilteler de dağıtılmıştır.  

600 
 

Planlanıyor Hjyen Kiti Dağıtımı (Şanlıurfa)  
 
Şanlıurfa’da her biri 1200 adet olmak üzere, hijyen kiti, battaniye ve ısıtıcıların 
dağıtımı yapılacaktır.   
  

3600 

 
 
 
 

5. Koordinasyon 
 
UN-OCHA Acil Durum Çağrısı (Flash Appeal) yaparak, afet bölgesinde çalışmalar yürüten ya da yürütmeye 
hazırlık yapan sivil toplum kuruluşlarının nerede, hangi çalışmaları ne kapsamda gerçekleştirdiğini tespit 
etmeye yönelik bir haritalama çalışması başlatmıştır. 
 
2016 yılında Hayata Destek öncülüğünde kurulan Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG) girişimiyle deprem 
özelinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal STK’lardan oluşan Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF) kurulmuştur. 
TİF, yerel STK’ların kaynaklara erişmesi, bölgedeki sektör bazlı insani yardım koordinasyonunda aktif rol alması 
ve OCHA sistemine dahil olması süreçleri açısından önemli bir yere sahip olacaktır. TİF üyeleri koruma, sağlık 
(ruh sağlığı ve psikososyal destek dahil), geçici barınma, gıda güvencesi, su sağlama ve sanitasyon ve eğitim 
gibi farklı sektörlerde güçlü olan, tüm afet illerinde faaliyet gösterecek, bu alanda deneyim sahibi sivil toplum 



  
 

ACİL DURUM RAPORU 
24.02.2023 

  

9/9 

kuruluşlarından oluşmaktadır. Depremden zarar gören tüm illerde ve bölge dışında insani yardım çalışmaları 
yürüten TİF üyelerinin sayısı 24 Şubat itibariyle 45 olmuştur. Hayata Destek de bu kurumlardan biridir.  
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, psikososyal destek alanında çalışan STK’larla ilgili izin süreci başlatmıştır. 
Bu alanda çalışan derneklerden biri olan Hayata Destek, Bakanlık’tan ülke genelinde PSS servisi sunma izni 
almıştır. MHPSS çalışmaları yapacak kurumlar koordinasyon grubu kurmuştur.  
 
Afetten etkilenen mültecilerin ihtiyaçlarının tespiti için kurulan, İl Göç İdaresi Başkanlığı’nın da bulunduğu 
koordinasyon ağında, Hayata Destek yer almaktadır.  
 
 

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.  

• 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. 

 
 
 

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 
 


