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

Tarih  03.03.2023 

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, 1,8 milyonu Suriyeli 
mülteci olmak üzere yaklaşık 14 milyon 
kişinin yaşadığı1 Adıyaman, Hatay, 
Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, 
Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve 
Adana’yı etkilemiştir.  9 saat sonra meydana 
gelen 7,5 şiddetindeki ikinci büyük deprem 
de ciddi hasara ve hasarlı binaların 
yıkılmasına neden olmuştur. 
 
Kahramanmaraş depremleri sonrası artçı 
sarsıntılar devam etmektedir. 20 Şubat 
akşamı saat 20.04'te, Hatay'da merkez üssü 
Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir 
deprem ve 27 Şubat’ta Malatya merkezli 5,6 
büyüklüğündeki depremler de çok sayıda 

hasarlı bina çökmesine ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasına neden olmuştur.  
 
AFAD’ın son açıklamasına göre2 toplamda 45 bin 89 kişi hayatını kaybetmiştir. 115 bin kişi yaralanmıştır.  
 
Hayata Destek, son acil durum raporunu 28 Şubat’ta yayımlamıştır. Aşağıda, 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 
bölgede yaşanan gelişmeler sıralanmıştır:  
 

 Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) hazırladığı ‘2023 Depremleri Yerinden Edilme Genel Bakış’ raporuna 

göre, afet nedeniyle toplam 2,7 milyon kişi afet bölgesini terk etmiştir. 

 Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), "ikinci bir felaketi" önlemek için 

Türkiye’de ve Suriye’de sağlık, ruh sağlığı ve psikososyal ihtiyaçlara yönelik sürdürülebilir kısa ve uzun 

vadeli bir müdahaleye acil ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulunmuştur3.  

 Milli Eğitim Bakanı, afetten etkilenen 202 bin 817 öğrencinin diğer şehirlere nakil olduğunu 

açıklamıştır4.  

                                                 
1 2023 Earthquakes Displacement Overview, IOM  
2 https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-36  
3 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-and-syria-one-month-mental-health-ticking-time-bomb  
4 https://www.meb.gov.tr/202-bin-817-depremzede-ogrenciye-nakil-imkni-saglandi/haber/29184/tr  

Kaynak: USGS - earthquake.usgs.gov 

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/03/230228-hayatadestek-sitrep-8.pdf
https://www.afad.gov.tr/kahramanmarasta-meydana-gelen-depremler-hk-36
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-and-syria-one-month-mental-health-ticking-time-bomb
https://www.meb.gov.tr/202-bin-817-depremzede-ogrenciye-nakil-imkni-saglandi/haber/29184/tr
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 UNICEF, afetten etkilenen bölgede 2,5 milyon çocuğun acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu 

açıklamıştır5.  

 Cumhurbaşkanı, yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin bina tespit edildiğini açıklamıştır6.  

 UN OCHA, deprem bölgesinde faaliyet gösteren STK'ların sektörlerini ve konumlarını haritalandırmıştır. 

10 sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara şu adresten ulaşılabilir: Harita 

 Türkiye Hükümeti, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerindeki 4 mobil sosyal hizmet 

merkezinde afetten etkilenen toplam 911.942 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirmiştir.  

 Afetten etkilenen kişilere hane başına ödenecek 10 bin liralık ödemenin bir milyon aileye yapıldığı 

açıklanmıştır7.   

 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 15.8 M Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 

Ölü sayısı    45.089 AFAD 

Yaralı sayısı   115.000 Türkiye Hükümeti 

 
 

3. İnsani Yardım İhtiyaçları, Müdahaleler ve Sektörel Bazlı İhtiyaçlar: 

 
AFAD’ın son açıklamasına göre 332 çadır kent oluşturulmuş, kurulan çadırlarda 1 milyon 440 bin kişi 
barınmaktadır8.  
 
Ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları, gıda güvenliği, gıda dışı ihtiyaçlar, ruh sağlığı ve psikososyal destek 
(MHPSS) dahil; sağlık, su, sanitasyon ve hijyen (WASH) sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde yardım 
sağlamaya devam etmektedir9. 
 
Çadır sayısının genel olarak yetersiz olduğu bildirilmektedir. Hayata Destek’in ziyaret ettiği barınma alanlarında, 
özellikle kırsal alanlardaki dağınık barınma alanlarında su, sanitasyon ve hijyen (WASH) koşullarının 
iyileştirilmesi gerekmektedir. Afetten etkilenen bölgede gıda ihtiyacı oldukça fazladır ve acil müdahale ekipleri, 
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.  
 
Aşağıda, sahada Hayata Destek ekipleri tarafından sağlanan il düzeyindeki güncellemeler bulunmaktadır. 
 

                                                 
5 https://reliefweb.int/report/turkiye/25-million-children-turkiye-need-urgent-humanitarian-assistance-says-unicef-
executive-director-following-two-day-visit-turkiye  
6 https://www.bbc.com/turkce/live/64533110  
7 https://www.afad.gov.tr/kahramanmaras-merkezli-yurutulen-calismalar-hakkinda--basin-bulteni--37  
8 https://www.afad.gov.tr/kahramanmaras-merkezli-yurutulen-calismalar-hakkinda--basin-bulteni--37  
9 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.bbc.com/turkce/live/64533110
https://www.afad.gov.tr/kahramanmaras-merkezli-yurutulen-calismalar-hakkinda--basin-bulteni--37
https://www.afad.gov.tr/kahramanmaras-merkezli-yurutulen-calismalar-hakkinda--basin-bulteni--37
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023


  

 
ACİL DURUM RAPORU 

03.03.2023 
  

3/11 

HATAY  
 
2 milyondan fazla nüfusu olan Hatay’ın depremden en çok etkilenen bölgelerinde yaşayanların sayısı, 
mülteciler de dâhil 1 milyon 327 bindir. Deprem nedeniyle 775 bin kadar insanın yerinden edildiği tahmin 
edilmektedir. Depremin en çok etkilediği Antakya, Samandağ, Belen, İskenderun ve Kırıkhan ilçeleri en çok göç 
veren yerlerdir. Şehirdeki 27.415 kapasiteli geçici barınma alanlarının %75’i geçici konaklama alanları, %24’ü 
çadır kentlerdir10.  
 
Valilik talimatıyla Millet Bahçesi ve DSİ’de (Devlet Su İşleri) bulunan çadır alanlarının boşaltılmasının ardından 
Sevgi Park da boşaltılmıştır.  
 
Kırsal kesimde çadır ve dayanıklı gıda maddeleri ihtiyaçları devam etmektedir. Afetten etkilenenler, 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 yeniden acil ihtiyaçlar arasında dile getirilmeye başlamıştır.   
 

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 yıkama ünitesi de 
hazırlamıştır. Bu yıkama ünitesinin, 
elektrik ve suyun hiç olmadığı kırsal 
bölgelerde hizmet vermesi 
planlanmaktadır.  
 
Hayata Destek acil durum ekipleri, 
Narlıca ve Samandağ’da ihtiyaç 
analizi çalışmalarına devam etmekte, 
ardından hijyen, gıda dışı, gıda 
ihtiyacıyla ilgili paketlerin dağıtımı 
planlanmaktadır. Bu dağıtımlarda 
ihtiyaç sahibi kesim bazı kriterlere 

göre değerlendirilerek öncelik sıralaması yapılmaktadır. Bunlar arasında ailede hamile, küçük çocuk, yaşlı, 
engelli, kronik hastalığı olan bireylerin olması ya da geçici koruma altında olma gibi kriterler yer almaktadır. 
 
Narlıca’da yapılan saha gözleminde, mülteci topluluğun bu bölgede yoğunlukta olduğu; su, sanitasyon ve hijyen 
ve barınma ihtiyacının fazla olduğu gözlenmiştir. Dağınık çadır alanlarında mültecilere yönelik nefret söylemi 
görülmeye başlandığı bildirilmektedir; ilerleyen dönemde bu gerginliklerin bir güvenlik riski yaratma potansiyeli 
vardır. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 2023 Earthquakes Displacement Overview, IOM 

Seyyar çamaşırhane, Hatay 
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ADIYAMAN  
 
658 bin nüfuslu Adıyaman’da 
yaşayanların yaklaşık yarısı şehri terk 
etmiştir. En çok etkilenen bölgeler 
Merkez ve Besni ilçesidir. Şehrin 
genelinde elektrik ve su olmakla birlikte, 
bazı bölgelerde kesintiler devam 
etmektedir. Çadır alanlarında kalmak 
istemeyen kişiler kendi imkânlarıyla 
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 çalışmacı, psikolog ve PSS (psikososyal) saha çalışanlarından oluşan Hayata Destek ekipleri, 28 Şubat 
-1 Mart tarihleri arasında Eğriçay Park Çadır Alanı ve Akkonut Çadır Alanı’nda saha gözlemlerine devam etmiş; 
yanı sıra kurulmakta olan Altınşehir Konteyner Kent ve Akçalı Köyü’ne saha ziyareti yapılmıştır.  
 
Altınşehir’deki konteyner kentte 400’e yakın konteyner kurulmuştur; 1600 konteynerin daha inşa edileceği 
öğrenilmiştir. 1 Mart itibarıyla 50 konteyner dolu durumdadır. Alanın altyapı çalışmaları devam etmektedir. 
Barınma alanında içme suyu ihtiyacı gözlenmiştir. Konteynere başvuru sürecinde,  şehit yakını, gazi, engellilik, 
hamilelik, kronik hastalık gibi öncelik sıralamaları olacağı öğrenilmiştir.  
 
Akkonut geçici barınma alanında elektrik hala büyük bir sorundur. Destek malzemelerinin dağıtılmasındaki 
koordinasyonsuzluk devam etmekte, bu da afetten etkilenen kişiler arasında gerilim yaratmaktadır. Öte yandan 
yaşlıların özellikle sağlık hizmetlerine erişim konusunda problem yaşadığı gözlenmiştir. Çadır alanında 
güvenlik riski bulunmaktadır. Hırsızlık vakalarının arttığı, yanı sıra çadırlarda soba yakılması nedeniyle ciddi bir 
güvenlik tehlikesi olduğu bildirilmiştir. Hayata Destek ekiplerinin alanda bulunduğu 28 Şubat tarihinde, soba 
nedeniyle çadır alanında küçük çaplı bir yangın çıkması, bu riski kanıtlar niteliktedir.  
 
Eğriçay Park çadır alanında temiz suya erişim, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçları hala sorundur; bu alana su 
depolarının, seyyar tuvalet ve duş ünitelerinin kurulmasına ihtiyaç olduğu gözlenmiştir. Hayata Destek ekipleri 
bu çadır alanına duş ünitesi kurulumu yapmıştır. (Ayrıntı için bkz: Hayata Destek’in Acil Durum Müdahalesi)  
 
İlk günlere kıyasla temel ihtiyaç dağıtımlarının azalması ve ihtiyaç analizine bağlı dağıtım eksikliğinin bir sonucu 
olarak, özellikle çadır alanında barınan mültecilere karşı düşmanca tavırların arttığı, olası bir gerginlik 
durumunda ciddi güvenlik problemlerinin yaşanabileceği gözlenmiştir. Çocuklarla yapılan PSS etkinlikleri hala 
koordinasyonsuz bir şekilde devam etmektedir.  
 
Toplu geçici barınma alanlarının dışında, mahalle aralarında bulunan çadır alanları da ziyaret edilmiştir. 
Bunlardan biri olan Akçalı Köyü, merkeze 20 kilometre uzaklıkta, 65 haneli bir yerleşim birimidir. Köydeki 12 ev 
ağır hasarlı, diğer evler hafif hasarlıdır. Köydeki temel ihtiyaçlar hem afetten etkilenen insanlar hem de 
hayvanlar için barınma alanları, ayrıca hayvan yemidir. 
 
 
 

Hayata Destek ekibi saha ziyareti, Adıyaman 
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KAHRAMANMARAŞ  
 
1 milyon 275 bin nüfuslu şehirde afet sonrası yerinden edilenlerin sayısı yaklaşık 490 bindir. Yaklaşık 54 bin 
kişi kapasiteli, 14 adet geçici barınma alanının %60’ına yakını çadır kenttir11.  
 
Toplu geçici barınma alanlarının koordinasyonundan Milli Eğitim Bakanlığı personeli sorumludur. Yetkililer, 
mahalle aralarında bulunan geçici barınma alanlarının kamu tarafından koordinasyon altına alınmaya 
çalışıldığını belirtmektedir. Bakanlık personeli, merkezi ilçelerin yanı sıra kırsal kesimde bulunan mahaller için 
de görevlendirilmektedir fakat hala erişim sağlanamayan, hizmete ulaşamamış kırsal bölgeler bulunmaktadır.  
 
Hayata Destek acil durum ekipleri, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü, Karacasu 
Konteyner Kent ve Barbaros Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla birlikte ihtiyaç tespiti için saha 
ziyaretleri yapmıştır. Koordinasyon merkezlerinin bulunduğu geçici barınma alanlarında sosyal marketler ve 
hizmet çadırları bulunması nedeniyle, hızlı olmasa da ihtiyaçların karşılanabildiği tespit edilmiştir.  Barbaros 
Mahallesi’ndeki dağınık çadır alanlarında öne çıkan ihtiyaçlar hijyen malzemeleri, sanitasyon, iç çamaşırı ve – 
hem içme hem de kullanım amacıyla – sudur.  
 
Bu dağınık barınma alanlarında mültecilerin ihtiyaçlara erişiminin daha zor olduğu tespit edilmiştir. İhtiyaçların 
dağıtılması görevini yerel topluluk üyeleri üstlendiği için temel ihtiyaçların kendilerine ulaşamadığı mülteciler 
tarafından dile getirilmiştir.  
 
Kentte bit ve uyuz vakaları görülmektedir. Öte yandan Avşar kampüsünde kapalı spor alanına yerleştirilen 
aileler için alanın yetersiz havalandırması ve nem oranının düşük olması hastalıkların yayılmasına neden 
olmaktadır.  
 
Hayata Destek ekipleri, Atatürk Parkı Fuar Alanı merkezinde ve Aracasu konteyner kentte Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’na ait çocuk oyun alanında psikososyal destek etkinlikleri yapmıştır. Avşar kampüsünde 
odak grup görüşmeleri yapılan ailelerde yas sürecinin devam ettiği tespit edilmiştir; Bakanlık görevlileri burada 
bireysel psikolojik destek görüşmeleri başlatmıştır.   
 
Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz hafta boyunca sahada Bakanlıkla birlikte psikososyal destek hizmeti veren tek 
sivil toplum kuruluşu Hayata Destek olmuştur. 3 Mart itibarıyla Türk Psikologlar Derneği de afet bölgesinde 
çalışmalara eşlik etmeye başlamıştır.  
 
 
ŞANLIURFA  
 
2 milyon 540 bin nüfuslu Şanlıurfa’da afet nedeniyle yerinden edilen kişi sayısı 59 bindir. 75 bin kapasiteli toplu 
barınma yerleşimleri bulunmaktadır; bunların %12’si spor salonu, yurt gibi yerleşkelerdir12.  
 
Haililiye, Süleymaniye’de bulunan Hayata Destek Toplum Merkezi konteynerinde çocuklara yönelik psikososyal 
destek çalışmaları devam etmiş, 1-2 Mart tarihlerinde toplam 128 çocuk bu etkinliklere katılmıştır. Yanı sıra 
Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Yaşam Merkezi’nde Hayata Destek uzmanları tarafından yetişkinlere 
psikoeğitim verilmektedir. Depremin ardından yetişkin ruh sağlığını ve çocukların ruh sağlığını korumak için 
alınması gereken önlemler ve psikolojik ilk yardıma ilişkin bilgilendirme oturumlarından oluşan psikoeğitime 
51 kişi katılmış; eğitimin ardından katılımcılara hijyen kiti verilmiştir. Hayata Destek psikologları tarafından 
verilen psikoeğitimler, ayrıca toplum merkezinin etrafında bulunan dağınık çadır alanlarında kalan afetten 
etkilenmiş kişilere de düzenlenmektedir.  
 

                                                 
11 2023 Earthquakes Displacement Overview, IOM 
12 2023 Earthquakes Displacement Overview, IOM 
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Hayata Destek, afet bölgesinde acil durum müdahalesini rotasyon usulü bir planlamayı esas alarak devam 
ettirmektedir. 3 Mart’ta itibaren Şanlıurfa ofisinden sosyal çalışmacı, psikolog ve PSS saha çalışanlarından 
oluşan bir ekip Adıyaman’da PSS çalışmalarını yürütecektir.  
 
DİYARBAKIR  
 
Şehirde 7 farklı lokasyondaki çadır alanları kapatılmıştır; burada yaşayan kişilerin merkezi çadır alanlarına 
taşındığı bilgisi alınmıştır. Diyarbakır’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurtlarında da afetten etkilenen 
kişiler barınmaya devam etmektedir. Şehirdeki 27 bin kapasiteli geçici barınma alanlarının yaklaşık %90’ı okul, 
yurt, spor salonu gibi binalardır.   
.  
Yıkım kararı alınan konut sayısı 2 binin üzerine çıkmıştır. Kentte barınma hala ciddi bir sorundur; üstelik kira 
fiyatlarının depremden sonra çok yükselmiş olması barıma sorununu daha da artırmaktadır.  
 
İZMİR  
 
Hayata Destek ekipleri tarafından, afetten etkilenen şehirlerden İzmir’e göç eden 22 mültecinin ihtiyaçları 
belirlenmiş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç kiti dağıtımı tarafından yapılmıştır. 22 mülteci ailenin 13’ü 
Kahramanmaraş’tan gelmektedir. 17 ailede yaşlı, engelli ve/veya çocuk vardır. Ailelerin neredeyse tamamı gıda, 
sağlık ve temizlik malzemesi ve barınma ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. 1 Mart 2023 tarihinde form 
aracılığıyla toplanan başvurulara binaen İzBB/ İzFAŞ’tan alınan gıda, hijyen, bebek malzemeleri ve battaniyeler 
ihtiyaç sahibi mültecilere ulaştırılmıştır.  
 
 

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. 
 
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 ve psikososyal desteğe 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   
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Hayata Destek’in MHPSS için acil müdahale planı, başlangıçta depremden en ağır şekilde etkilenen birinci 
derece iller olan Hatay, Maraş, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a ilerleyecektir. Depremden nispeten daha az 
etkilenen Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Adana ve Mersin'de değerlendirmeler ve çalışmalar 
sürmektedir. STL, acil durum MHPSS stratejisine dayalı olarak bir çalışma planı hazırlamıştır. 

 

Hayata Destek mobil bir ekip yapısında 1 psikolog, 
2 PSS çalışanı ve 1 sosyal hizmet uzmanı, 
bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’yla iş birliğinde sahaya özgü çalışmalar 
planlanacaktır. Mümkün olan durumlarda mobil 
aktivite birimleri sabit aktivite alanlarına 
dönüştürülecektir. 

Planlanan çalışmalar IASC MHPSS müdahale 
piramidini de referans alacak şekilde topluluk 
odaklı Psikososyal Destek (PSS) ve uzmanlık (MH) 
şeklinde iki paralel yapıda tasarlanacaktır.  

Çocuk - Genç Dostu Alan Çalışmaları (PSS):  
Çocuk - Genç Dostu Alan Çalışmaları kapsamında 

şu içerikler tasarlanacak ya da mevcut projeler afet durumuna adapte edilecektir: 5-12 yaş için 
yapılandırılmamış PSS çalışmaları, 12 yaş ve üzeri için Genç Destek Programı, Depreme uyarlanmış KGÇP (Kız 
Çocuklarını Güçlendirme Programı), Depreme uyarlanmış OÇGP (Oğlan Çocuklarını Güçlendirme Programı), 
Ebeveyn Destek Programı, Okul Destek Programı, PSS Kit Dağıtımı.  
 
Psikolojik Destek Çalışmaları (MH):  
Mobil ekiplerde bulunan psikologlar üç adımlı bir destek sistemi uygulayacaktır.   

1. Ziyaretler yoluyla sohbet tarzında ilk iletişimleri kurmak ve temel düzeyde psikolojik ilk yardım. 
2. Bilgilendirme üzerinden psikoeğitimler ve basit düzey duygusal destek. 
3. Riskli durumları tespit etmek ve uzman desteklerine yönlendirmek. 

Kapasite Geliştirme: Hayata Destek, talepte bulunan kurum ve yapıların yanı sıra yerel kuruluşlar ve ağlardan 
oluşan daha geniş insani yardım topluluğu ile kendi uzmanlığını ve araçlarını paylaşacaktır. 

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. 

2150 
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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.  
 
Narlıca’da dağınık barınma alanlarının yanına ve Samadağ’daki 2 farklı lokasyona 
15 seyyar tuvalet kurulmuştur. (28 Şubat – 3 Mart)  
 
 

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 12 adet 
su deposu kurulmuştur. Kuruluma bir su kamyonu eşlik etmekte ve su depoları 
sürekli olarak temiz su ile doldurulmaktadır. 17 adet su deposu da dağıtıma 
hazırlanmaktadır  
 
Narlıca ve Samandağ’da 3 bin litrelik 4 adet su deposu kurulmuştur. (28 Şubat – 3 
Mart)  
 

6.500 

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.  
 

876 

Devam 
Ediyor 

WASH: Duş Konteyneri kurulumu (Kahramanmaraş)  
Kafum Fuar Merkezi’nde bulunan çadır alanına 7’şer duş ünitesinin bulunduğu 2 
adet duş konteyneri kurulmuştur.  

1400 
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Devam 
Ediyor 

WASH: Duş Konteyneri kurulumu (Adıyaman)  
Eğriçay Çadır Alanı’na 7’şer duş ünitesinin bulunduğu 2 adet duş konteyneri 
kurulmuştur.  
 

1400 

Devam 
Ediyor  

WASH: Mobil Yıkama Ünitesi (Hatay) 
Hatay’ın kırsal bölgelerinde hijyen ihtiyacını karşılamak için 5 çamaşır makinesi ve 
3 kurutma makinesinden oluşan bir gezici yıkama ünitesi hazırlanmış ve kullanıma 
başlamıştır. 28 Şubat-3 Mart arasında toplam 80 aileye (400 kişiye) ulaşılmıştır.  
 

400 

Devam 
Ediyor 

WASH – Gıda Dışı İhtiyaç: Yardım Malzemesi Dağıtımı (Şanlıurfa)  
Şanlıurfa'da hijyen kiti, battaniye ve ısıtıcı (1.200'er adet) dağıtılacaktır.  
 
Hayata Destek ekiplerinin psikoeğitim verdiği 51 kişiye, 5 ailenin hijyen ihtiyacını 
karşılayacak hijyen kiti dağıtılmıştır.  
 
Afetten etkilenen kişilere 79 battaniye dağıtılmıştır. 
 

334 

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 

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.  
 
Samandağ Değirmenyolu’nda 101 hijyen kiti dağıtılmıştır. (28 Şubat-3 Mart) 
 

4.254 

Tamamlandı Gıda Dışı İhtiyaç – Aile Kiti (Hatay)  

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

 

2500 

Tamamlandı Gıda Dışı İhtiyaç: Kışa Hazırlık – Soba Dağıtımı (Hatay)  

Geçici barınma alanlarındaki ısınma ihtiyacına karşılık vermek için 150 adet odun 
sobası ve 365 torba odun dağıtılmıştır.  
 
Samandağ’da 18 soba dağıtılmıştır. (28 Şubat-3 Mart) 
 

1590 

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

150 
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Tamamlandı  Gıda Güvenliği: Gıda Kiti Dağıtımı (Hatay)  

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

Samandağ Değirmenyolu’nda 105 hijyen kiti dağıtılmıştır. (28 Şubat-3 Mart) 

 

1.698 

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  Gıda Güvenliği: İçme Suyu (Hatay)  

Samandağ Değirmenyolu’nda 290 litre içme suyu dağıtılmıştır. (28 Şubat-3 Mart) 
 

29 

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.  

47 kışlık çadır ve 158 uyku tulumu dağıtılmıştır. (28 Şubat – 3 Mart) 

 

1.011 

 

Tamamlandı  Gıda Güvenliği: Gıda Kiti Dağıtımı (Şanlıurfa)  
 
5 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyacını karşılayacak 61 gıda kiti dağıtılmıştır. 

305 

 
 
 

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 
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. 
 
 

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.  
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 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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