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Afet Bölgesi  Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, 
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Hatay, Elazığ 

Tarih  07.03.2023 

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. 
 
Hatay ve Malatya'da meydana gelen şiddetli 
artçı sarsıntılar, hasar gören binaların daha 
da yıkılmasına ve can kaybının artmasına 
neden olmuştur.  
 
İçişleri Bakanlığı’nın 5 Mart tarihli 

açıklamasına göre 4 bin 267’si geçici koruma statüsünde, toplam 45 bin 968 kişi hayatını kaybetmiştir2.  
 
Hayata Destek, son acil durum raporunu 3 Mart’ta yayımlamıştır. Aşağıda, 3-7 Mart tarihleri arasında bölgede 
yaşanan gelişmeler sıralanmıştır:  
 
 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma programı (UNPD) Türkiye ofisi, depremde yaşanan maddi hasarın en az 
100 milyar doları bulacağını açıklamıştır3.  

 Birleşmiş Milletler’in afet bölgesine yönelik 1 milyar dolarlık Acil Yardım Çağrısı’nın 6 Mart itibariyle 
%9,6’sı toplanmıştır. En çok finanse edilen sektörler gıda güvenliği (%33) , koordinasyon (%48), acil 
telekomünikasyon ve tedarik  (%242) olmuştur. En az finanse edilen sektörler ise eğitim (%2) ve çok 
amaçlı nakit yardımı & sosyal korumadır (%0,3).  

 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), afet bölgesinde yaklaşık 226 bin hamile kadının olduğunu, bir 
ay içinde 25 bin doğum beklendiğini açıklamıştır4.  

 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), acil travma bakımı ve travma sonrası rehabilite bakım bakımı, temel 
ilaçların ve acil durum kitlerinin sağlanması; hastalık salgınlarının önlenmesi ve kontrolü; ve 
psikososyal desteğe erişimin en acil ihtiyaçlar arasında olduğunu açıklamıştır.  

                                                 
1 2023 Earthquakes Displacement Overview, IOM  
2 https://www.trthaber.com/haber/gundem/bakan-soylu-depremlerde-can-kaybimiz-45-bin-968-oldu-750639.html 
3 https://tr.euronews.com/2023/03/07/bm-depremlerin-turkiyeye-maliyeti-100-milyar-dolari-gececek 
4 https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-7-6-march-2023 

Kaynak: USGS - earthquake.usgs.gov 

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/03/230303-hayatadestek-sitrep-9.pdf
https://reliefweb.int/report/turkiye/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-7-6-march-2023
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 Sağlık Bakanı Hatay’daki su sıkıntısı ve salgın hastalık riskiyle ilgili açıklamada bulunmuştur. Yıkımın 
en yoğun olduğu Antakya ve Defne gibi yerlere kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu 
verildiğini ifade eden Bakan, şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaması uyarısında 
bulunmuştur. Bakan ayrıca, “Şu an salgına dair bir durum söz konusu değil; ama bu olmayacağı 
anlamına gelmez. Bizim güvenilir su, güvenilir gıda, hijyenik tuvalet ortamı sağlamamız gerekir” 
açıklaması yapmıştır5. 

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 214 bin 577 binanın acil yıkılacak, 
ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Yıkılacak binaların %96’sının 1999 depreminden önce 
inşa edildiği ifade edilmektedir6.  

 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. 

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

7 Mart itibariyle, OCHA sektör koordinasyon sistemine toplam 51 STK kayıtlıdır ve afet bölgesinde 

faaliyet göstermektedir. 10 sektörde faaliyet gösteren kuruluşlara şu adresten ulaşılabilir: Harita 

 İçişleri Bakanı, sadece Hatay’da 23’ü uluslararası olmak üzere 223 sivil toplum kuruluşunun çalıştığını 
açıklamıştır7.  

 Hayata Destek, çoğunluğu deprem bölgesi olan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, 

Şanlıurfa, Mardin, Batman, Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 ilde acil müdahalesini 

sürdürmektedir. Hayata Destek barınma/gıda dışı ihtiyaçlar (NFI), gıda güvenliği ve geçim kaynağı 

(FSL), su, sanitasyon ve hijyen (WASH), eğitim, geçici yerleşim desteği, MHPSS ve koruma 

sektörlerinde programlaması bulunmaktadır.  

 

2. Nüfus Verileri  (Türkiye): 

 

 Toplam Kaynak  

Etkilenen kişi sayısı 15.8 M Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 

Ölü sayısı    45.968 Türkiye Hükümeti 

 
 

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

 
UN OCHA’nın (Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin) son raporuna göre 1,9 milyonun 
üstünde afetten etkilenen kişiye barınma hizmeti verilmektedir. AFAD yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 11 ilde 
yaklaşık 350 bin çadır dağıtılmıştır. Çadır sayısı hala yetersizdir. Çadır üretimi ve tedariği konularında sıkıntı 
yaşanmaktadır. Şu ana kadar kurulan konteyner sayısı 20 bindir.  Yaklaşık 100 bin konteynerin kurulması 
planlanmaktadır.   
 
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 etmektedir8. 
 
Hayata Destek’in ziyaret ettiği barınma alanlarında, özellikle kırsal alanlardaki dağınık barınma alanlarında su, 
sanitasyon ve hijyen (WASH) koşulları hala sorun olmaya devam etmektedir. Afetten etkilenen bölgede gıda 

                                                 
5 https://www.bbc.com/turkce/live/64533110 
6 https://m.bianet.org/bianet/kriz/275161-hasar-tespiti-214-bin-577-bina-agir-hasarli-veya-yikik 
7 https://www.haberturk.com/icisleri-bakani-suleyman-soylu-dan-hatay-da-aciklamalar-3570896 
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/turkiye-2023-earthquakes-situation-report-no-5-27-february-2023
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ihtiyacı ve içme suyu oldukça fazladır ve acil müdahale ekipleri, sürekli ihtiyaç haline gelen 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. 
 
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. Hatay'ın kırsal bölgelerdeki ilçeleri çok sayıda göç almıştır. Şehirdeki 27.415 kapasiteli geçici 
barınma alanlarının %75’i geçici konaklama alanları, %24’ü çadır kentlerdir9.  
 
Hatay’da içme suyu acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şehrin tüm bölgelerine hala elektrik temin edilememektedir 
 
Hayata Destek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 
Hatay’da yürüttüğü koruma çalışmalarına 26 Şubat 
itibariyle destek olmaya başlamıştır. Antakya, 
Samandağ ve Defne’de bulunan dağınık barınma 
alanlarında afetten etkilenen 135 kişiye ulaşılmıştır. 
Yaşlı, engeli olan gibi özel ihtiyaca sahip kişiler tespit 
edilmiş ve ilgili kamu kurumlarına yönlendirmeleri 
yapılmıştır.  
 
Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Hatay’da 
bakanlığa bağlı psikososyal destek çalışanı sayısı 
118’dir. Hayata Destek’in sosyal çalışmacı ekibi ayrıca 
Defne, Orhanlı Çadır alanında Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından kurulan Psikososyal Destek Çadır 
alanında görev almıştır. Burada yaşayan afetten 
etkilenen kişiler, hem yemek hem de dağıtımlar için 
sürekli kuyruğa girdiklerini, hatta bu sıraların çok uzun 
olması sebebiyle çoğu zaman yemek saatlerini 
kaçırdıklarını belirtmişlerdir.  
 
Dağınık barınma alanlarında hala en önemli ihtiyaç çadır 
ve içme suyudur. Bu alanlarda yaşayan kişiler, çadıra 
ulaşamadıklarını ve toplu çadır alanlarına 
yönlendirildiklerini dile getirmiştir. Kırsalda kişiler, 
muşamba ya da tarım alanlarında kullandıkları seralarda 
barınmaya çalışmaktadır.  
 
Barınmanın yanı sıra içme suyu, iç giyim ve ayakkabı ihtiyacının devam ettiği görülmüştür. Hayata Destek 
ekiplerinin saha ziyareti yaptığı mahallelerde gıda ve hijyen paketlerine ulaşımda sorun yaşanmamaktadır; 
fakat konserve gıda ürünleri yerine kuru gıda (bakliyat, un, maya vb.) ürünlerine ihtiyaç öne çıkmaktadır. Afetten 
etkilenen haneler su bidonu, soba ve odun ihtiyacını da dile getirmiştir.  Soba ihtiyacı sadece ısınma değil hijyen 

                                                 
9 2023 Earthquakes Displacement Overview, IOM 

1. Su Tankı Kurulumu, Hatay 
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ihtiyaçlarıyla da bağlantılı bir ihtiyaçtır; afetten etkilenen kişiler yıkanma suyunu kuyu suyundan temin etiklerini; 
bu suyu da sobada ısıttıklarını dile getirmiştir.  
 
Hayata Destek tarafından kurulan mobil yıkama üniteleri bölgede çalışmaya devam etmektedir. Afetten 
etkilenen bölge halkı, yıkama ünitesiyle ilgili Hayata Destek ekiplerine oldukça olumlu geri bildirimler iletmiştir.  
 
 
 
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.  
 
Adıyaman’daki geçici barınma alanlarında en çok öne çıkan ihtiyaçlar içme suyu ve su, sanitasyon, hijyen; 
özellikle de tuvalettir. Özellikle engelli ve yaşlıların tuvalete erişimi oldukça zordur. Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, tuvalet imkanlarının kısıtlılığı yüzünden 5-6 yaş ve hatta daha büyük 
yaştaki çocukları için tekrar bez kullanmaya başlayan aileler görülmektedir. Bu, çocukların iyi olma halini riske 
sokmaktadır.  

 
Adıyaman’daki formel ve informel kampların koordinasyonu 
AFAD tarafından farklı il ve ilçe belediyelerine devredilmektedir.  
 
Adıyaman’da bulunan Hayata Destek ekipleri, 3-5 Mart tarihleri 
arasında 10 Nolu Adıyaman Belediyesi Çadırkenti ve Akkonut 
Çadır Alanı’nda saha gözlemlerinde bulunmuşlardır.  Bu geçici 
yerleşim yerlerinde ihtiyaç tespitine yönelik gözlem ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. Acil ihtiyaçlar tespit edilerek ilgili yerlere sevk 
edilmiş ve psikolojik ilk yardım sağlanmıştır.  
 
Aynı çadırı birden fazla aile kullandığı için hem çadır ihtiyacı, hem 
de minder, yastık, battaniye gibi barınma ihtiyaçları 
bulunmaktadır. Çadırda barınanların çoğu konteynerlere geçmek 
istemektedir. Çadır alanında duş ve tuvalet eksiklikleri, genel 
olarak hijyen problemi öne çıkmaktadır. Hane ziyaretlerinde 
özellikle duş ihtiyacının giderilemediği, kullanılabilir suya erişimin 
oldukça kısıtlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Var olan su tankerlerine 
su doldurulsa da yeterli olmamaktadır.  
 
Akkonut Çadır Alanı’nda yaklaşık 1000 çadır bulunmaktadır; Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre 
geçici barınma alanında yaklaşık 5 bin kişi barınmaktadır. AFAD 
koordinasyonunda bulunan çadır alanında barınmak isteyen 

afetten etkilenen kişiler, öncesinde AFAD’a kayıt yapmaktadır. Çadır alanında Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra pek çok farklı sivil toplum kurumu hizmet sağlamaktadır. Bu 
hizmetler arasında ilaç, muayene ve aşıların yapılması, yemek dağıtımı, acil ihtiyaçların karşılanması, okul 
desteği, gezici çocuk kütüphanesi, çocuklarla oyun aktiviteleri yer almaktadır.  
 
Akkonut Çadır Alanı’nda, Hayata Destek ekibi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın personeliyle birlikte 
toplam 13 psikososyal destek çalışanı bulunmaktadır. 3 günde toplam 231 çocukla psikososyal destek 
aktivitesi yürütülmüştür. Etkinlikte; tanışma, isim-hareket, deve-cüce aktivitesi, sayı saymaca oyunu, yer değiştir 

2. Hijyen Kiti Dağıtım Planlaması, Adıyaman 
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oyunu ve ayna oyunu gibi farklı aktiviteler yürütülmüştür. Oyun esnasında çocukların aktif oldukları, oyunlara 
dâhil oldukları; yanı sıra afetten etkilenen çocuklar açısında olağan karşılanan korku, kaygı gibi duygular 
gözlenmiştir.  
 
Alanda çocuk güvenliğine yönelik sorunlar gözlenmiştir. Kesici ve delici inşaat malzemelerinin yol kenarlarında 
bulunması, çadırların kurulma düzeni kaynaklı yangın riski, çocuk etkinlik çadırının önünden araçların geçmesi 
gibi risk faktörleri belirlenmiştir. Çocuk güvenliğine yönelik olarak, Hayata Destek ekipleri çocuklarla 
mahremiyet, beden bilinci gibi konularda oyunlar oynanmıştır.  
 
Çadır alanında 15-18 yaş arası gençlere yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığı tespit edilerek, ergen gruba 
yönelik bir çalışma planlanmış ve ergenlerle iletişime geçilerek “Hayata Destek Genç Dayanışma Ağı” 
kurulmuştur.  
 
Geçici barınma alanında yaşayan mültecilerin dil bariyeri problemi bulunmaktadır. 7 Mart itibarıyla, çadır 
alanında hane ziyareti yapan ekiplerde Arapça ve Kürtçe dillerini bilen kimse bulunmamaktadır. Hayata Destek 
çalışanları Arapça ve Kürtçe tercüme desteği sağlanmakta, Türkçe bilmeyen kişilerin hizmetlere erişimine 
destek olunmaktadır.  
 
10 No’lu Adıyaman Belediyesi Çadırkenti’nde 
temel ihtiyaçların genel olarak karşılanabildiği 
ancak yaşlı ve engelli bireylerin özellikle 
tuvalete erişim konusunda sorun yaşadıkları 
gözlenmiştir. Çadır alanında tuvalet ve duş 
üniteleri bulunmaktadır; ancak hijyenik 
durumda değillerdir. Ayrıca peçete, tuvalet 
kağıdı, sabun gibi malzemeler de çoğunlukla 
bulunmamaktadır.  Çadır alanında en çok talep 
edilen malzemeler iç çamaşırı, terlik, kıyafet, 
havlu ve hijyen kitidir.  Afetten etkilenen kişiler 
ayrıca alanda bulunan sosyal marketlerdeki 
desteklere ulaşmakta problem yaşadıklarını 
belirtmiştir.  
 
Geçici barınma alanında psikososyal destek 
çadırı ve bireysel psikolojik danışmanlık 
çadırları vardır.  Yanı sıra sağlık çadırı ve 
eczane çadırı da bulunmaktadır.  
 
Hayata Destek ekipleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan personelle birlikte 5-18 yaş grubundan oluşan 
20 çocukla PSS etkinlikleri düzenlenmiştir.  
 
 
KAHRAMANMARAŞ  
 
Şehirde AFAD’a bağlı 15 tane geçici toplu barınma alanı bulunmaktadır. Yaklaşık 30 bin kişinin bu alanlarda 
barındığı tahmin edilmektedir. Nurdağı’nın Kahramanmaraş’a komşu bölgeleri yıkımdan en çok etkilenen yerler 
arasındadır; özellikle bu bölgede hizmete erişimde büyük sıkıntı yaşandığı tespit edilmiştir. Kahramanmaraş’ta 
kontrollü yıkımlar başlamıştır ancak binaların yıkımları sırasında güvenlik riskleri gözlenmiştir.  
 
Kanuni Mahallesi, Fetih Bulvarı, Eski Sanayi, Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri, 12 Şubat Kapalı Pazar Yeri, Beyazıt 
Parkı’ndaki dağınık çadır alanları ziyaret edilmiştir. 6-7 çadırlık alanlardan oluşan bu barınma alanlarında, 
mahallelerinden ayrılmak istemeyen, evlerinin yakınında barınmayı tercih eden kişiler bulunmaktadır.  

3. Hayata Destek Genç Dayanışma Ağı, Adıyaman 
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Kırsaldaki dağınık çadır alanlarında en fazla tespit edilen ihtiyaçlar içme suyu, tuvalet ve duş üniteleri, hijyen 
ürünleri, bakım ürünleri, kuru gıda ve ısınmadır.  
 
Kahramanmaraş'ta gıda dağıtımı toplu geçici yerleşim yerlerinde sağlanmaktadır. Ramazan ayının 
yaklaşmasının da afetten etkilenen kişilerde gıda ve su temini konusunda büyük bir tedirginliğe neden olduğu 
görülmüştür.  
 
Çeşitli STK'lar bu bölgelere sıcak yemek dağıtıyor olsa da, yardım kuruluşları nakit ve kupon yardımına geçmeyi 
planladıkları için miktar ve sıklık azalmaktadır. 
 
Kahramanmaraş’ta Hayata Destek’in su, sanitasyon ve hijyen operasyonu kapsamında sektör odaklı ihtiyaç 
analizleri başlamıştır ve haritalama çalışması yapılmaktadır. Hayata Destek şehre su tankları tedarik etmiş 
fakat henüz kurulumu yapılmamıştır. Kente şebeke suyu verilse de suların temizliği konusunda endişeler 
bulunmaktadır; Hayata Destek ekipleri temiz su kaynağı bulunmasının ardından su tanklarını belirlenen 
bölgelere kuracaktır.   
 
DİYARBAKIR- BATMAN – ŞANLIURFA  
 
Batman ve Şanlıurfa’da Hayata Destek psikososyal destek ekipleri, afetten etkilenen çocuklara yönelik 
psikososyal destek etkinliklerine devam etmektedir.  
 
Diyarbakır PSS ekipleri Batman'da Adıyaman'dan gelen, TPAO tesislerinde barınan 100 çocukla bir PSS etkinliği 
düzenlemiştir. Süleymaniye Etkinlik Alanı, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Göbeklitepe yurdu GİBİ 
Etkilenen yüzlerce aileye geçici barınak sağlanan bölgelerde çocuklarla yapılandırılmamış psikososyal destek 
etkinlikleri yapılmış; 190 çocuğa ulaşılmıştır. 
 
 

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. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da acil durum ekiplerinin yaşam alanlarını 
kurmak ve ihtiyaçları depolayabilmek için çalışmalar devam etmektedir.  
 
Depremden etkilenen insanların temel 
ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü yardıma 
ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksek insani etki göz 
önüne alındığında, bölgede barınak, yiyecek ve 
içme suyu hala 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, MHPSS çalışmalarını 
genişletmeyi planlamakta; 1 psikolog, 2 PSS 
çalışanı ve 1 sosyal hizmet uzmanı bulunan mobil 
ekip yapısıyla Hayata Destek, Aile ve Sosyal 

4 PSS Etkinlikleri, Diyarbakır 
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Hizmetler Bakanlığı’yla iş birliğinde IASC MHPSS müdahale piramidini de referans alacak şekilde topluluk 
odaklı Psikososyal Destek (PSS) ve uzmanlık (MH) şeklinde tasarlamaktadır. (Acil Durum MHPSS Planının 
ayrıntıları için bkz: 3 Mart Tarihli Hayata Destek Durum Raporu 9) 
 
Hayata Destek, çadır yerleşimlerinin kurulmasına ve yardım dağıtımlarının düzenlenmesine topluluk üyelerini 
dâhil etmenin önemine inanmaktadır.  
 
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 

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.  
 
Narlıca’da dağınık barınma alanlarının yanına ve Samadağ’daki 2 farklı lokasyona 
15 seyyar tuvalet kurulmuştur.  
 
 

2150 

Devam 
ediyor 

WASH: Su Depoları (Hatay)  
Hayata Destek, Hatay’da farklı lokasyonlarda toplam 18 adet su deposu kurmuştur. 
Kuruluma bir su kamyonu eşlik etmekte ve su depoları sürekli olarak temiz su ile 
doldurulmaktadır. 11 adet su deposu daha dağıtıma hazırlanmaktadır  
 

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 

14.850 

https://www.hayatadestek.org/wp-content/uploads/2023/03/230303-hayatadestek-sitrep-9.pdf
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olacaktır. Çalışma, ev tipi hijyen kitlerinin ile kadın ve kız çocukları için tasarlanan 
hijyen kitlerinin sağlanmasıyla tamamlanacaktır. 

 

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 

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. İlave yıkama üniteleri Hatay’a gönderilmektedir.  
 

400 

Devam 
Ediyor 

WASH – Gıda Dışı İhtiyaç: Yardım Malzemesi Dağıtımı (Şanlıurfa)  
Şanlıurfa'da hijyen kiti, battaniye ve ısıtıcı (1.200'er adet) dağıtılmaktadır.  
 

334 

Tamamlandı  WASH: Çadır İlaçlama (Hatay) 
Yeni Stadyum’da bulunan çadır kentte, 600 çadır salgın hastalık riskine karşı 
ilaçlanmıştır.  
 

3000 

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 WASH: Hijyen Kiti Dağıtımı (Diyarbakır) 
Uyuz vakalarının artması üzerine karantina altındaki ailelere hijyen kitlerini 
ulaştırıldı. 
 

300 

Tamamlandı WASH: Hijyen Kiti Dağıtımı (Hatay)  
5 kişilik bir ailenin temel hijyen ihtiyacını karşılayacak 619 hijyen kitinin 
dağıtılmıştır.  
Yeşilyazı, Küçükdalyan ve Mızraklı mahallelerinde 53 bidon dağıtılmıştır.  
4 - 7 Mart tarihleri arasında 98 bebek bezi ve 78 ped dağıtımı yapılmıştır.  

5.020 
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Tamamlandı Gıda Dışı İhtiyaç – Aile Kiti (Hatay)  

Bir ailenin gıda dışı temel ihtiyaçlarını karşılayacak 732 kit dağıtımı yapılmıştır.  

 

3.660 

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 

Tamamlandı  Gıda Güvenliği: Gıda Kiti Dağıtımı (Hatay)  

Yeşilyazı, Küçükdalyan ve Mızraklı mahallelerinde 416 gıda kiti dağıtılmıştır.  

4-7 Mart tarihleri arasında 400 gıda kiti, 1838 kişiye dağıtılmıştır.  

 

4.052 

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. 
 
400 aileye (1838 kişi) 4.460 adet şişe su ve 25 su bidonu dağıtılmıştır. (4-7 Mart)  
 

429 

Tamamlandı Barınma: Çadır Kurulumu ve Kışa Hazırlık (Hatay) 

Hayata Destek, Hatay’da afetten etkilenen ailelere destek olmak için toplam 241 
kışlık çadır dağıtımı ve 158 uyku tulumu dağıtımı yapmıştır. Ayrıca çadırların yanı 
sıra, gıda dışı ihtiyaçlar, küçük ekipmanlar, battaniyeleri şilteler de dağıtılmıştır.  

19 çadır dağıtımı yapılmıştır. (4-7 Mart) 

 

1.106 

 

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

305 

Tamamlandı 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 
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Planlanıyor  WASH: Duş Üniteleri (Adıyaman)  
 
7’li duş ünitelerinden oluşan 2 set duş konteyneri Adıyaman’a doğru yola çıkmıştır.  

1400 

Planlanıyor  WASH: Hijyen Kiti (Adıyaman)  
 
5 kişilik bir ailenin hijyen ihtiyacını karşılayacak 1200 kit Adıyaman’a ulaşmıştır. 
İhtiyaç analizinin ardından 15 farklı noktada dağıtım planlanmaktadır  

6000 

Planlanıyor WASH: Duş Üniteleri – Su Depoları (Kahramanmaraş)  
 
7’li duş ünitelerinden oluşan 2 set duş konteyneri Kahramanmaraş’a doğru yola 
çıkmıştır. 12 su deposu şehre getirildi, yerlerin belirlenmesinin ardından 
kurulacaktır.  

16.250 

 
Hayata Destek’in deprem bölgesinde sağladığı insani yardım, Diakonie Katastrophenhilfe (DKH), Caritas 
Germany, Action Against Hunger (Spain), UNICEF, Save the Children International, World Vision, Turkey Mozaik 
Foundation, Turkish Philanthropy Funds (TPF), Vitol Foundation, Support Foundation for Civil Society (STDV), 
Stiftung Mercator, Terre des Hones (TDH) Germany, EBRD Community Initiative ile kurduğu ortaklıklar ve 
kurumsal bağışlar sayesinde mümkün olmaktadır. 
 
 

5. Koordinasyon 

 
Hayata Destek Acil Durum Koordinatörü, Saha Koordinatörleri ve Alan Koordinatörleri, Valiler, Kaymakamlar, 
AFAD yetkilileri, belediyeler ve il düzeyindeki müdürlüklerin ilgili tüm temsilcileri, STK'lar ve sivil toplum 
kuruluşları ile iletişim halindedir. Hayata Destek, BM liderliğindeki tüm sektör koordinasyon toplantılarında da 
mevcuttur. 
 
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 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. Bu binalar olası bir artçı 
sarsıntıda güvenlik riski yaratmaya devam etmektedir.  

 Binaların yıkımı ve moloz kaldırma çalışmalarında ortaya çıkan tozda aspest, kurşun ve diğer bazı tehlikeli 
maddelerin olduğu ve bunun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği endişe konusu olmaktadır.  

 Bitlenme ve uyuz vakalarının görüldüğü rapor edilmekte; afet bölgesinde salgın hastalık riskleri devam 
etmektedir.  
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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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