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

Tarih  28.02.2023 

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. 9 saat sonra meydana gelen 
7,5 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem de 
ciddi hasara ve hasarlı binaların yıkılmasına 
neden olmuştur. 
 
AFAD’ın açıklamasına göre, 6 Şubat’ta 
meydana gelen ilk depremden bugüne 9,136 
artçı sarsıntı kaydedilmiştir.   
 
20 Şubat akşamı saat 20.04'te, Hatay'da 
merkez üssü Defne ilçesi olan 6,4 

büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, çok sayıda hasarlı bina çökmüş ve hayatını kaybedenlerin sayısı 
artmıştır.  
 
27 Şubat’ta Malatya merkezli 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde AFAD’ın açıklamasına göre 2 kişi hayatını 
kaybetmiş; 140 kişi yaralanmıştır. 31 bina yıkılmış; enkaz altında kalan 32 kişi kurtarılmıştır.  
 
Son açıklamalara göre1 toplamda 44 bin 375 kişi hayatını kaybetmiş, 108 bin 368 kişi yaralanmıştır. Afet 
bölgesini yaklaşık 2,2 milyon kişinin terk ettiği, 528,146’sının resmi kurumlar vasıtasıyla afet bölgesinden 
ayrıldığı tahmin edilmektedir.  
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, afet bölgesinde 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık 
durumda olduğunu açıklamıştır2. Artçı sarsıntılar sonucu daha fazla hasar görme riski nedeniyle, insanlar 
evlerine girememekte, bu nedenle soğuk havada, dışarıda kalmaktadır.  
 
Hayata Destek, son acil durum raporunu 24 Şubat’ta yayımlamıştır. Aşağıda, 24-28 Şubat tarihleri arasında 
bölgede yaşanan gelişmeler sıralanmıştır:  
 
 

                                                 
1 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023  
2 https://www.bbc.com/turkce/live/64533110  

Kaynak: USGS - earthquake.usgs.gov 

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/02/230224-hayatadestek-sitrep7.pdf
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023
https://www.bbc.com/turkce/live/64533110
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• AFAD, 25 Şubat itibarıyla afet bölgesinde 2 ülkeden uluslararası arama kurtarma ekibinin çalışmalara 
devam ettiğini açıklamıştır.  

• UNICEF, afetten etkilenen bölgede 2,5 milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu 
açıklamıştır3.  

• Dünya Bankası’nın 27 Şubat’ta yayımladığı hızlı hasar değerlendirme raporuna göre, Kahramanmaraş 
depremleri 34,2 milyar dolarlık fiziksel hasara yol açmıştır. Yeniden iyileştirme ve inşa maliyetlerininse 
bu miktarı iki katına çıkabileceği belirtilmektedir4. 

• UN OCHA, deprem bölgesinde faaliyet gösteren STK'ların sektörlerini ve konumlarını haritalandırmıştır. 
10 sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara şu adresten ulaşılabilir: Harita 

• 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.  

• Türk Böbrek Vakfı yaptığı açıklamada, enkazda çıkarılan 1600 kişide ‘crush sendromu5’ görüldüğünü, 
1200’ünde akut böbrek yetmezliği geliştiğini açıklamıştır6. 

• Türkiye Hükümeti, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerindeki 4 mobil sosyal hizmet 
merkezinde afetten etkilenen toplam 911.942 kişiye kritik psikososyal destek sağlandığını bildirmiştir.  

• Hayata Destek barınma/gıda dışı ihtiyaçlar (NFI), WASH, MHPSS ve koruma sektörlerinde afet 
bölgesinde yani Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da acil durum 
müdahalesine devam etmektedir. 

 
2. Nüfus Verileri  (Türkiye): 

 
 Toplam Kaynak  

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

Ölü sayısı    44.375 Türkiye Hükümeti, UN OCHA (Birleşmiş 
Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi) 

Yaralı sayısı   108.368 Türkiye Hükümeti, UN OCHA (Birleşmiş 
Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi) 

 
 

3. İnsani Yardım İhtiyaçları, Müdahaleler ve Sektörel Bazlı İhtiyaçlar: 
 
6 Şubat’taki depremin ardından gelen artçı sarsıntılar ve devam eden deprem korkusu nedeniyle afet 
bölgesinden göçün artacağı ön görülmektedir7. 1,9 milyon kişinin halihazırda geçici barınma alanlarında 
yaşadığı tahmin edilmektedir8.  
 

                                                 
3 https://reliefweb.int/report/turkiye/25-million-children-turkiye-need-urgent-humanitarian-assistance-says-unicef-
executive-director-following-two-day-visit-turkiye  
4 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/27/earthquake-damage-in-turkiye-estimated-to-exceed-
34-billion-world-bank-disaster-assessment-report  
5 Ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucu ortaya çıkan sendrom, belirgin doku 
zedelenmesi ve kas nekrozuna neden olur. Ayrıntılı bilgi için: https://www.med.or.jp/english/pdf/2005_07/341_352.pdf  
6 https://tele1.com.tr/depremlerde-crush-sendromlu-sayisi-1600e-yukseldi-796290/  
7 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake-february-2023-bi-weekly-highlights-24022023  
8 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGUyZmRmYjEtMzc5ZC00MTg3LTliNDUtNWUxZWQ0MDQ2NTdkIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc3b7aea7b4863cb79fcc
https://reliefweb.int/report/turkiye/25-million-children-turkiye-need-urgent-humanitarian-assistance-says-unicef-executive-director-following-two-day-visit-turkiye
https://reliefweb.int/report/turkiye/25-million-children-turkiye-need-urgent-humanitarian-assistance-says-unicef-executive-director-following-two-day-visit-turkiye
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/27/earthquake-damage-in-turkiye-estimated-to-exceed-34-billion-world-bank-disaster-assessment-report
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/27/earthquake-damage-in-turkiye-estimated-to-exceed-34-billion-world-bank-disaster-assessment-report
https://www.med.or.jp/english/pdf/2005_07/341_352.pdf
https://tele1.com.tr/depremlerde-crush-sendromlu-sayisi-1600e-yukseldi-796290/
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake-february-2023-bi-weekly-highlights-24022023
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023
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AFAD’ın 24 Şubat’ta yaptığı son açıklamaya göre acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere bakanlıklar ve diğer 
ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından afet bölgesine 335.382 çadır kurulmuştur. 10 il ve 130 noktada 
konteyner barınma alanlarının kurulumları devam etmektedir9. 
 
Ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sıcak yemek ve gıda maddeleri ile branda ve şilte gibi barınmayı 
imkanlarını iyileştirecek malzemeler ile ısıtıcılar, mutfak gereçleri ve kışlık giysiler gibi gıda dışı ihtiyaçlar da 
dahil olmak üzere tüm sektörlerde yardım sağlamaya devam etmektedir. Psikososyal desteğin (PSS) yanı sıra 
tıbbi yardım da sağlanmaktadır. Yenidoğan bebek seti, hijyen seti, bakım seti, tıbbi ünite kurulumu, çöp 
konteynırları ve dezenfektanlar aracılığıyla hijyen ve su, sanitasyon (WASH) yardımı gibi diğer acil ihtiyaçlar da 
karşılanmaktadır10. 
 
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.  
 
Ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, sıcak yemek ve gıda maddeleri ile branda ve şilte gibi barınak 
iyileştirme malzemeleri, ayrıca gıda dışı ihtiyaçlar olan ısıtıcılar, mutfak gereçleri ve kışlık giysiler de dahil olmak 
üzere tüm sektörlerde yardım sağlamaya devam ediyor. 
 
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 yapması beklendiğini bildirmiştir.  
 
 
Aşağıda, sahada Hayata Destek ekipleri tarafından sağlanan il düzeyindeki güncellemeler bulunmaktadır. 
 
HATAY  
 
Hatay’daki kurulan en az 57 geçici barınma alanı olduğu, yaklaşık 338 bin kişinin buralarda barındığı ifade 
edilmektedir11. 27 Şubat itibarıyla, Valilik talimatıyla Millet Bahçesi ve DSİ’de (Devlet Su İşleri) bulunan çadır 
alanları boşaltılmış; burada yaşayan afetten etkilenmiş kişilerin Bozdoğan İlçe Kaymakamlığı kıl çadır alanına 
gönderildiği bilgisi alınmıştır. Türk Tabipleri Birliği (TTB) 28 Şubat’ta yaptığı bir açıklamada, emek-meslek 
örgütleri ve odalar için merkez niteliğinde olan Sevgi Parkı’nın boşaltılacağına ilişkin sözlü bildirimler yapılması 
üzerine 28 Şubat 2023 günü Hatay Valiliği’ne bir yazı gönderdiklerini açıklamıştır.  
 
Kırsal kesimde çadır ve dayanıklı gıda maddeleri ihtiyaçları devam etmektedir. İnsanlar, evlerine ve kişisel 
eşyalarına yakın olmak istedikleri için merkezi yerlerde kurulan toplu barınma alanlarına gitmek 
istememektedirler. Kırsal bölgelerde ayrıca hijyen ihtiyacı da öne çıkmaktadır. Hayata Destek ekiplerinin hızlı 
ihtiyaç analizi için gittiği mahallelerde çorap ve iç çamaşırı ihtiyacı dile getirilmektedir. İçme suyu ihtiyacı da 
afetten etkilenen pek çok yerde dile getirilmiştir.   
 
Hayata Destek, su, sanitasyon, hijyen ihtiyacına cevap vermek, şehrin farklı bölgelerine yerleştirdiği seyyar 
tuvalet, seyyar lavabo ve su tanklarının yanı sıra, çamaşır makinesi ve kurutma makinelerinden oluşan bir 
seyyar temizleme istasyonu planlaması yapmaktadır.  

                                                 
9 https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-basin-bulteni-35  
10 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023  
11 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye -earthquake -february-2023-bi-weekly-highlights -24022023  

https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-basin-bulteni-35
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-earthquake-february-2023-bi-weekly-highlights-24022023
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ADIYAMAN  
 
Adıyaman’da 4 binden fazla binanın ağır 
hasarlı olduğu belirtilmektedir.  250 bin 
nüfuslu şehirden 150 bin kişi diğer illere 
göç etmiştir. Şehrin genelinde elektrik ve 
su olmakla birlikte, bazı bölgelerde 
kesintiler devam etmektedir. Çadır 
alanlarında kalmak istemeyen kişiler 
kendi imkanlarıyla kurdukları 
barakalarda ya da çadırlarda, evlerinin 
yakınında konaklamaktadır. Şehirde 
çadır ihtiyacı devam etmektedir.  
 
Şehirde sadece birkaç noktada gıda, ilaç 
dağıtımı yapılmakta, bu da uzun 
bekleme sıralarına neden olmaktadır. 
Merkezde yaşamayan kişiler için bu 
dağıtımlara erişim zor olmaktadır.  
 
Sosyal çalışan, psikolog ve PSS (psikososyal) çalışanlarından oluşan Hayata Destek ekipleri, 25-27 Şubat 
arasında Adıyaman’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeliyle birlikte Akkonut ve Eğriçay Park çadır 
alanlarını ve kırsal bölgelerde bazı mahalleleri gözlem amacıyla ziyaret etmiştir.  
 
610 çadırın bulunduğu Akkonut çadır alanında aşevi konteyneri 3 öğün yemek hizmeti verilmektedir. Bölgeye 
elektrik verilmeye başlanmıştır. Gümüşhane Belediyesi’nin sağlık kabinlerinin yanı sıra UMKE’nin (Ulusal 
Medikal Kurtarma Ekibi) de çadırı sağlık hizmeti vermektedir.  Sağlık personelleri uyuz ve bitlenme vakalarıyla 
karşılaştıklarını aktarmış ve hijyen şartlarının eksikliğinden dolayı vakaların artmasından endişe duyduklarını 
belirtmişlerdir. Alanda, 2 ayrı bölgede seyyar tuvalet ve duş bulunmaktadır. Çadır alanının dışında bulunan 
tuvalet ve lavaboların çoğu arızalıdır; kullanılabilir durumda olanların da hijyen şartlarının iyileştirilmesi 
gerekmektedir. Alanda, tuvalet ve duş temizliğinden sorumlu personelin bulunmadığı gözlemlenmiştir. 
Çamaşır yıkama için yeterli alan olmadığı için özellikle iç çamaşırı ihtiyacı vardır. 27 Şubat itibarıyla bir kurumun 
10 çamaşır ünitesi getirdiği öğrenilmiştir. Alanda çöp konteynerleri mevcut olsa da yeterli sayıda değildir.  
 
Gıda dışı ihtiyaçların dağıtımında koordinasyon eksikliği olduğu, ihtiyaç analizi eksikliği nedeniyle bazı kişilerin 
ihtiyaçlara ulaşmakta güçlük çekerken bazı malzemelerde yığılma olduğu gözlenmiştir. Uzmanlar, nereye 
gittikleri konusunda net bir yönü olmayan aşırı oyuncak arzı bildirmişlerdir. Çocuklara şekerli gıdalara fazlaca 
maruz kalmaktadır.   
 
Çadır alanında bir psikososyal destek çadırı, bir de psikolog görüşmeleri için kullanılan çadır alanı 
bulunmaktadır. Her yaş grubundan fazla sayıda çocuk bulunduğu için koordinasyon konusunda planlamaya 
ihtiyaç vardır. Çadır alanında gezici kütüphane bulunmakta, burada çocuklar için okuma ve sinevizyon 
etkinlikleri yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan 3 çadırda temel eğitime devam, sınavlara 
hazırlık programları ve özel ihtiyacı olan çocuklara yönelik eğitim programları planlanmaktadır. 
 
Eğripark çadır yerleşkesinde 570'i kullanımda olmak üzere 582 çadır bulunmakta ve 3.288 kişiye geçici barınma 
sağlanmaktadır. Temel ihtiyaçların dağıtımındaki koordinasyon sorunları bu çadır alanında da gözlenmiştir.  
Duş ve seyyar tuvaletler yetersizdir ve bakımsızdır. Yerleşimde duş ve tuvalet ünitelerinin uzak olması güvenlik 
açısından risk oluşturmaktadır. Ayrıca açık alanda ateş yakılması da sağlık ve güvenlik riski oluşturmaktadır.  
Bu yerleşim yerindeki en önemli ihtiyaçlar, kadın kıyafeti, kadınlar için bakım malzemeleri ve çocuklar için hijyen 
malzemeleri.  
 

Hayata Destek ekibi saha ziyareti, Adıyaman 
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Çadır alanında mutfak eşyalarının yıkanabileceği bir alan bulunmadığı için çadırların önü bu amaçla 
kullanılmakta; bu da alanın çamur olmasına yol açmaktadır.  
 
Çadır alanında 1. sınıftan 8. sınıf öğrencilerine kadar Milli Eğiti Bakanlığı’na bağlı öğretmenler ders vermektedir. 
Ancak Hayata Destek ekipleri, çadır alanındaki çocukların faaliyetleriyle ilgili genel bir koordinasyon sorunu 
gözlemlemiştir. Yanı sıra yerel bir sivil toplum kurumu tarafından mültecilere yönelik Arapça ders verilmektedir.  
 
Çocuk oyun çadırının yakınlarında herhangi bir lavabo ya da tuvalet bulunmamaktadır. Hayata Destek ekipleri, 
çocuk oyun alanlarında hijyen standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini gözlemlemiştir. Çadır alanının 
çevresinde çöp yığınları bulunmakta ve çöplerin yakılması sağlık açısından risk oluşturmaktadır. Ayrıca ekipler, 
bölgedeki araç yoğunluğunun çok yüksek olduğunu, çocukların yol kenarındaki çadırlarda oynamasının önemli 
bir risk oluşturduğunu tespit etmiştir.  
 
Çadır yerleşimlerinin yanı sıra sosyal çalışmacılarından oluşan Hayata Destek mobil ekibi de mahalle 
alanlarında bulunan dağınık durumdaki çadır alanlarında saha gözlemlerinde bulunmuştur. Psikolojik ilk 
yardım, psikoeğitim, ebeveyn-çocuk bilgilendirmesi ve psikososyal destek tüm ziyaret edilen sahalarda öne 
çıkan ihtiyaçlardandır. Barınma ihtiyacı, soba, odun, kuru gıda, çadır gibi ihtiyaçlar devam etmektedir. İhtiyaçlar 
için birçok yere başvuru yapıp isim yazdırıldığı halde herhangi bir dönüş alınmadığı belirtilmektedir. Birçok 
alanda ciddi şekilde hijyen sıkıntısı bulunmaktadır.  Uyuz ve bit vakalarının görülmeye başladığı bilgisi 
alınmıştır. Çadırların birbirine çok yakın olması, aralarında ateş yakılması bazı güvenlik riskleri oluşturmaktadır.  
 
Mobil ekip, 27 Şubat tarihinde merkeze 15 kilometre uzaklıktaki, 50 haneli Ahmet Hoca Köyü’nü ziyaret etmiş; 
17 çocuğa psikososyal destek, yetişkinlere psikolojik ilk yardım, ebeveynlere ise psikoeğitm hizmeti verilmiştir.  
Yanı sıra ihtiyaç analizi ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Köydeki hanelerin yarısının yıkıldığı, 25 kişinin 
hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Mahallede yaşayanlar evlerinin yanına çadır kurmuştur; temizlik 
malzemeleri dışında bir eksiklik bildirilmemiştir.  
 
ŞANLIURFA  
 
Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, diğer afetten etkilenen şehirlerden Şanlıurfa’ya gelen kişi sayısı 
1569’dur. Depremden en çok etkilenen ve ihtiyaçları olan ilçeler öncelik sırasına göre, Eyyübiye, Karaköprü ve 
Haliliye, Suruç ve Bozova’dır. 
 
Şanlıurfa’ya gelen 1000 gıda kiti ve 1000 battaniye, Şanlıurfa Belediyesi tarafından tahsis edilen depoya 
taşınmıştır.  
 
27-28 Şubat’ta Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi ekibiyle birlikte Hayata Destek ekipleri, Dispa Çadır 
Alanı’nda ve Hayata Destek Toplum Merkezinde psikososyal destek etkinlikleri düzenlemiştir. Süleymaniye 
meslek edindirme merkezinde de ebeveynlere depremde kendilerinin ve çocuklarının ruh sağlığını korumaları 
için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 
 

4. Hayata Destek’in Acil Durum Müdahalesi  
 
 
Hayata Destek, Hatay'daki depoları ve acil durum ekibinin konakladığı operasyon merkezi aracılığıyla, Hatay, 
Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da bulunan acil durum ekipleriyle insani yardım 
çalışmalarına devam etmektedir.  
 
Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra Hayata Destek, operasyon üssü olarak ek illere karar verecektir. 
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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 bölgedeki 
akan su sıkıntısı 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 
yardıma duyulan ihtiyaç hayati 
önemdedir.  
 
Hayata Destek, çadır yerleşimlerinin 
kurulmasına ve yardım dağıtımlarının 
düzenlenmesine topluluk üyelerini dâhil 
etmenin önemine inanmaktadır.  
 
 

İlk günlerde depremden etkilenen illere gelen Hayata Destek ekipleri, kısa ve orta vadeli afet yardımı ve erken 
iyileştirme müdahalelerini planlamaktadır.  
 
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) 
 
100 portatif tuvalet, tam donanımlı, bakım ve onarım için belirlenmiş personel 
tarafından yönetilmiş, kiralanmış, teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta Hatay'ın Yeni 
Stadı'na kurulmuştur. Ayrıca 10 Şubat'ta 2 takım 4'lü el yıkama lavabo platformu 
kurulmuştur. 
 
33 portatif tuvalet stadyum alanından kaldırılmış ve dağınık çadır alanlarına 
yerleştirilmiştir; AFAD kamp yetkililerinden alınan bilgiye göre çadır alanında daha 
uzun süreli kullanıma uygun tuvaletler kullanılacaktır. Halihazırda Narlıca çadır 
alanlarında 14, World Central Kitchen yemek dağıtım alanında 3 adet olmak üzere 
toplam 27 adet tuvalet kullanımdadır.  
 

2000 

  Soba dağıtımı hazırlığı, Hatay 
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Devam 
ediyor 

WASH: Su Depoları (Hatay)  
Hayata Destek, Sevgi Parkı (2), Stadyum (3), Hatay Merkez Spor Salonu (1), Defne 
Kaymakamlığı (1), Defne Turunçlu Ketem (1), Antakya Defne Evi (1), Avcılar 
Belediyesi Aşevi (1), Sümerler Halı Saha (2) olmak üzere Hatay’da toplam 17 adet 
su deposu kurulmaktadır. Kuruluma bir su kamyonu eşlik etmekte ve su depoları 
sürekli olarak temiz su ile doldurulmaktadır.  
 

5700 

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 başlanması için 
planlama yapılmaktadır.  

12.000 

Devam 
Ediyor  

Barınma: Yatak Dağıtımı (Hatay)  
150 adet yatak Samandağ’da dağıtılmış, 150 yatak Gaziantep’te ortak bir kuruma 
dağıtılması için verilmiştir. 576 adet yatağın daha dağıtımının 28 Şubat itibarıyla 
Hatay’da başlaması planlanmaktadır.  
 

726 

Devam 
Ediyor 

WASH: Duş Konteyneri kurulumu (Kahramanmaraş)  
 
Kafum Fuar Merkezi’nde bulunan çadır alanına 2 adet seyyar duş kurulmuştur.  
 

200 

Tamamlandı  WASH: Bidon Dağıtımı (Adıyaman)  
 
Afetten etkilenen kişilerin su kaynağına gidiş-geliş sürelerini kısaltmak için 
Adıyaman merkezde bulunan çadır alanında 10 litrelik 2000 adet bidon 
dağıtılmıştır.  
 

8000 

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.  

Yeşilyazı, Küçükdalyan ve  Mızraklı mahallelerinde 544 aileye ulaşılmış, 217 hijyen 
kiti, 232 aile kiti, 30 bidon dağıtılmıştır.  
 

3800 

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 150 adet odun 
sobası ve 365 torba odun dağıtılmıştır.  
 

1500 

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: Gıda Kiti Dağıtımı (Hatay)  

Yeşilyazı, Küçükdalyan ve Mızraklı mahallelerinde 311 gıda kiti 544 aileye 
dağıtılmıştır.  

 

1244 

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 194 
kışlık çadır dağıtımı yapmıştır. Ayrıca çadırların yanı sıra, gıda dışı ihtiyaçlar, küçük 
ekipmanlar, battaniyeleri şilteler de dağıtılmıştır.  

 

776 
 

 
 
 

5. Koordinasyon 
 
 
Deprem müdahalesinde faaliyet gösteren ve destekleyen yerel ve ulusal STK'lar, Yerel İnsani Forum (TİF) adı 
altında örgütlenmiştir. Bu, 2016 yılında Hayata Destek öncülüğünde kurulan Yerelleştirme Savunuculuk 
Grubu'nun (YSG) bir girişimidir. TİF, ulusal kuruluşların OCHA sektör koordinasyon sistemine dahil edilmesini 
ve sektörel koordinasyonda aktif rol almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. TİF ayrıca yerel STK'lar için kaynak 
erişilebilirliğinin iyileştirilmesini savunmaktadır. Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da yapılan saha 
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koordinasyon toplantılarının yanı sıra TİF üyeleri tüm sektörlerde faaliyet göstermektedir. Ayrıca Hayata 
Destek, yerel ve ulusal kuruluşları temsil eden İnsani Yardım Ülke Ekibinin bir parçasıdır. 
 
Hayata Destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ülke genelinde psikososyal destek hizmeti sunma izni 
almıştır. Bakanlık tarafından PSS çalışmaları yapacak kurumlar arası koordinasyon grubu kurmuştur. Bunun 
üzerine Hayata Destek PSS ekipleri, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çalışmalara 
başlamıştır. PSS çalışmalarının Hatay’da da başlayabilmesi için planlamalar yapılmaktadır. 
 

6. Emniyet ve Güvenlik  
 

• Büyük artçı sarsıntılar bölgeyi etkilemeye devam etmektedir. Özellikle elektrik kesintileri, telefon ve internet 
bağlantısı önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Şehirlerarası ulaşım sağlanmış olsa da, afetten 
etkilenen şehirlerin içindeki bazı yollarda güvenlik riskleri 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. 

• Bitlenme ve uyuz vakalarının görüldüğü rapor edilmekte; kolera, tifo, kuduz hastalıkların görülme ihtimali 
bulunmaktadır.  

 
 

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  

Kaynak Geliştirme Yöneticisi  Ceyla Altındiş caltindis@hayatadestek.org  
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