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06.02.2023 tar�h�nde Kahramanmaraş �l� Pazarcık merkezl� 7.7 büyüklüğünde ve
Elb�stan merkezl� 7.6 büyüklüğünde meydana gelen �k� büyük deprem Türk�ye’de
Kahramanmaraş, K�l�s, D�yarbakır, Adana, Osman�ye, Gaz�antep, Şanlıurfa,
Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Hatay olmak üzere 11 şeh�rde yaklaşık 14 m�lyon
�nsanı etk�lem�şt�r. Yaşanan �k� büyük deprem�n ardından 20.02.2023 tar�h�nde
Hatay’ın Defne �lçes�nde 6.4 ve Samandağ �lçes�nde 5.8 olmak üzere �k� büyük artçı
deprem meydana gelm�ş ve bu depremler de bölge halkını ve hasarlı b�naları
etk�lem�şt�r. AFAD, resm� ölü sayısının 44.218'e yükseld�ğ�n�, ve toplamda 528.146
k�ş�n�n bölgelerden tahl�ye ed�ld�ğ�n� raporlamıştır. Çevre ve şeh�rc�l�k bakanlığınca
11 �lde yürütülen hasar tesp�t çalışmaları sonucunda �ncelenen 684 b�n b�nadan
84.726 b�nanın yıkık, ac�l yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tesp�t ed�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r.
Gerçekleşen depremler sonucu yüz b�nlerce �nsan evs�z kalmıştır. Evler� hasar
gören �nsanlar depremler�n ardından gerçekleşen 9.136 artçı deprem neden�yle
evler�ne g�rememekte ve sonuç olarak yüzb�nlerce �nsan Şubat ayının soğuk hava
şartlarında dışarıda kalmaktadır.

Genç Hayat Vakfı depreme yönel�k müdahale çalışmalarına deprem�n b�r�nc�
gününden �t�baren başlamıştır. Hatay, Adıyaman ve D�yarbakır �ller�nde 2746 a�leye
ve 15.300 k�ş�ye ulaşan Genç Hayat Vakfı (GHV) depreme yönel�k çalışmalarını
geçm�ş afet müdahaleler� deney�mler�n� gel�şt�rerek, eğ�t�m, geç�m kaynakları,
�st�hdam ed�leb�l�rl�k becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, koruma, çocuk koruma, sosyal
uyum alanlarındak� deney�mler� �le b�rl�kte depremden b�r�nc�l olarak etk�lenen ve
deprem sonrasında deprem�n etk�ler�nden dolaylı olarak etk�lenecek şeh�rlerde
çalışmalarını sürdürecekt�r. Bu rapor GHV’n�n deprem sonrasında gerçekleşt�rd�ğ�
çalışmalarına, vakfın depreme yönel�k müdahalede geleceğe yönel�k aks�yon
planlarına ve öner�ler�ne yer vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
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Uzman, sosyal çalışmacı, pedagog, PDR çalışanları ve öğretmenler� �le
b�rl�kte afet bölgeler�nde �lk günden �t�baren çalışan Genç Hayat
Vakfı, 100 k�ş�l�k ek�b�yle çalışmalarına devam etmekted�r.



İLK MÜDAHALE

Genç Hayat Vakfı deprem�n �lk gününden başlayarak gerçekleşt�rd�ğ� �lk
müdahaleler �le ac�l yardım ve temel �ht�yaçları karşılamaya odaklanmıştır. Su,
San�tasyon, H�jyen (WASH), Barınma, Gıda ve Sağlık sektörler�nde müdahale,
yardım ve yönlend�rme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam ed�lmekted�r. 
Genç Hayat Vakfı �lk aşamada Hatay, D�yarbakır ve Adıyaman bölgeler�nde ac�l
yardım ve temel �ht�yaçları karşılamak amacıyla çalışmalarına başlamıştır. Afetten
etk�lenen b�reyler�n �ht�yaç talepler�n� almak, talepler� tey�t etmek ve planlı b�r
şek�lde yardımları ulaştırmak amacıyla �ht�yaç tak�p s�stem� kurulmuştur. Merkez
of�ste saha �le koord�nel� b�r şek�lde çalışan Genç Hayat Vakfı profesyonel
çalışanları ve gönüllülerden oluşan b�r ek�p �ht�yaçların s�steme �şlenmes�, tey�t
ed�lmes�, güncel �ht�yaçların alınması ve saha planlarının oluşturulmasında görev
almaktadır. Depremzedeler�n �ht�yaç ve �let�ş�m b�lg�ler�n�n toplandığı ve gel�şen
�ht�yaçların düzenl� olarak tak�p ed�lmes�n� sağlayan ve �ht�yaçların
güncelleneb�ld�ğ� b�r �zleme yapısı oluşturulmuştur. Toplanan bu �ht�yaç talepler�ne
göre günlük �nsan� yardım dağıtımları planlanırken, er�ş�m alanı dışında kalan
�ht�yaçlar �ç�n yönlend�rmeler yapılmıştır. Deprem bölgeler�nde çalışan d�ğer
STK’larla ortak �let�ş�m kanalları aracılığıyla gelen �ht�yaç b�lg�ler�n�n tey�t�, �ht�yaç
k�tler�n�n hazırlanması ve k�ş�lere ulaştırılması gerçekleşt�r�lmekted�r.

Afet bölgeler�nde, �ht�yaç öncel�kler� çok hızlı şek�lde değ�ş�m göstermekted�r.
Değ�şen �ht�yaçları kayıt altına almak ve k�ş�ler�n güncel �ht�yaçlarını ulaştırmak
�ht�yaç tak�p s�stem�n�n öneml� b�r parçasıdır. 
Genç Hayat Vakfı, afetten etk�lenen �lçelerden/mahallelerden gelen talepler
doğrultusunda, sahada çalışan ek�b�n� büyütmekte, �ht�yaçları ulaştırdığı
coğrafyayı gen�şletmekte ve çeş�tlend�rmekted�r.
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H�jyen ve Tem�zl�k Ürünler�
Gıda (Konserve, Kuru gıda, Atıştırmalık paket�, Meyve&Sebze)
Su
Battan�ye/Yorgan
Yatak
Bebek Bakım Ürünler� (Bebek bez�, bebek maması, emz�k/b�beron)
Hasta Bez�
Oyuncak
Kıyafet (�ç g�y�m, dış g�y�m, çorap)
Ayakkabı
Soba / Elektr�kl� ısıtıcı
Yakacak (fındık kabuğu)
Çadır / Branda
İlk Yardım Çantaları
Mutfak Set� (Tencere, tava)

Genç Hayat Vakfı’nın dağıtımlarını gerçekleşt�rd�ğ� ürün kategor�ler� aşağıdak� g�b�
sıralanab�l�r: 

Bu kategor�lerde gerçekleşt�r�len yardımlar �le b�rl�kte Çalışma Bakanlığı ve
Uluslarası Çalışma Örgütü (ILO)’nun yönlend�rd�ğ� toplam 30 adet toplam 60 k�ş�l�k
seyyar tuvaletler bölgeye gelmeye başlamıştır. İk� farklı alanda 1.600 k�ş�n�n
kullanımına açık, toplamda 36 k�ş�l�k 18 seyyar tuvalet kurulumu yapılmıştır. 24
k�ş�l�k 12 seyyar tuvalet kurulumu da yapılacaktır. Bununla b�rl�kte İstanbul Fındık
ve Mamüller� İhracatçıları B�rl�ğ� tarafından tem�n ed�len mutfak, Narlıca
çadırkent bölges�nde 3000 k�ş�ye h�zmet verecek kapas�teyle
kurulmuştur.
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Hatay'da, toplu alanlarda kullanılmak üzere 30 adet 500 l�trel�k ve 2 adet 10'ar
tonluk toplam 32 su deposu, tesp�t ed�len �ht�yaç alanlarına kurulmakta ve
ulaştırılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları �ç�n �k� adet �ş mak�nası tahs�s
ed�lm�şt�r. Su kuyularında kullanılmak üzere 8 adet jeneratör alınmıştır. 
Deprem�n �lk gününden bu yana depremzedeler�n �ht�yaçlarını kayıt altına alan
Genç Hayat Vakfı depremzedeler�n �ht�yaçlarındak� değ�ş�mler� de tesp�t
etmekted�r. Deprem�n �lk günler�nde kalın kıyafet, battan�ye, su ve gıda g�b�
kategor�lerde talepler fazla �ken �lerleyen zamanlarda �ht�yaçların h�jyen ve tem�zl�k
ürünler�, �laç, çadır, jeneratör, powerbank, eğ�t�m malzemeler�, test k�tapları,
oyuncak g�b� kategor�lerde çeş�tlend�ğ� görülmüştür. Gıda, h�jyen, �ç & dış g�y�m ve
ısınma �le �lg�l� �ht�yaçlar bölge halkı tarafından sürekl� talep ed�len temel
�ht�yaçlardan bazılarıdır. 
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Altınözü

Antakya

Arsuz

Defne

Dörtyol

İskenderun

Kırıkhan

Reyhanlı

Samandağ

Yayladağı

HATAY

6 şubat günü GHV merkez of�ste sahada gerçekleşt�r�lecek �lk müdahale planı
oluşturulmuştur. Sahada müdahalen�n �lk olarak Hatay’da yapılmasına karar
ver�lm�şt�r. GHV 10 k�ş�l�k profesyonel ek�b� �le depremden yaklaşık 10 saat sonra
Hatay’a doğru yola çıkmış ve �lk 24 saat �çer�s�nde Hatay’da çalışmalarını
gerçekleşt�rmeye başlamıştır. Hatay’da yer�nde gözlemler yapılmıştır. İlk olarak
2000 k�ş�l�k temel gıda ve h�jyen ürünler�n�n dağıtımına; Antakya, Defne ve
Samandağ bölgeler�nde başlanmıştır. İlk aşamada gerçekleşt�r�len gıda ve h�jyen
k�t� dağıtımları �le eş zamanlı olarak bölgede tesp�t ed�len depremzedeler�n
�ht�yaçları çalışanlar tarafından kayıt altına alınmıştır. Sonrasında �ht�yaçları tesp�t
ed�len k�ş�lere mevcutta bulunan ürünler �le yardımlar gerçekleşt�r�lmeye
başlanmıştır. 

Hatay’da 1.469 farklı talep alınmıştır. Gelen talepler�n büyük oranda Antakya,
Samandağ ve Defne bölgeler�nden geld�ğ� görülmekted�r. İht�yaç sah�b� a�leler�n
yanı sıra arama kurtarma ek�pler�, özel harekat, sağlık çalışanları, M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı çalışanları ve sahada çalışan gönüllülerden de �ht�yaç talepler�
gelmekted�r.  

Hatay’da 11 farklı �lçede 2.326 a�leye 13.000’�n üzer�nde k�ş�ye ulaşılmıştır.
Hatay’da çalışılan �lçeler tabloda göster�lm�şt�r. 
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Ac�l durum müdahales� çalışması kapsamında hem vakfın merkez düzey�nde hem
de bölgede yaptığı çalışmalarda kurumlar �le koord�nel� b�r şek�lde çalışılmaktadır. 
Müdahalen�n �lk gününden bu yana sahada �lg�l� aktörler �le koord�nasyon
�çer�s�nde çalışmaya önem ver�lmekted�r. Yapılan kısa ve uzun sürel� bütün
çalışmaların etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n �lg�l� aktörler �le koord�nasyon
�çer�s�nde çalışmanın gerekl� olduğu düşünülmekted�r.

GHV, Hatay bölges�ndek� çalışmalarını şek�llend�rmek amacıyla f�z�b�l�te
çalışmalarına başlamıştır ve saha gözlemler� kayıt altına alınmaktadır. Hatay
bölges�ndek� çalışmalar devam etmekted�r. 



DİYARBAKIR

Afet önces�nde D�yarbakır �l�nde çalışmalarını sürdüren Genç Hayat Vakfı proje
uygulama ek�b�, 7 Şubat tar�h�nde D�yarbakır Kayapınar �lçes�nde kurulan çadır
kentler� z�yaret etm�şt�r. D�yarbakır’da çalışmalarını yürütmekte olan saha ek�b�m�z
AFAD çalışmalarında gönüllü olarak görev almaya başlamıştır. 8 şubat tar�h�nde
AFAD D�yarbakır �l koord�nasyon merkez� z�yaret ed�lm�şt�r. Yaklaşık 110 çadıra
z�yaret gerçekleşt�r�lm�şt�r ve a�leler�n �ht�yaçları tesp�t ed�lm�şt�r. A�leler�n �lk
aşamada çadır, ısıtıcı, battan�ye, ve gıda �ht�yaçlarının olduğu b�lg�s� alındıktan
sonra, �ht�yaç tesp�t� AFAD profesyoneller� �le paylaşılmıştır. D�yarbakır �l�nde
yaşayan proje yararlanıcıları �le �let�ş�me geç�lm�ş ve durum tesp�t� yapılmıştır.
D�yarbakır saha ek�b�m�z 9 şubat tar�h�ne kadar dağıtım faal�yetler�
gerçekleşt�rm�şt�r. D�yarbakır’da 50 a�le, 350 k�ş�ye temel gıda, h�jyen, kıyafet
ürünler� dağıtılmıştır. 

 
ADIYAMAN

D�yarbakır’da çalışmalarını 9 Şubat tar�h�ne kadar yürüten saha ek�b� 10 şubat
tar�h�nde çalışmalarını b�r başka proje �l� olan Adıyaman’a yönlend�rm�şt�r.
Adıyaman’da A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü, Gençl�k Merkez� Müdürlüğü,
Gençl�k Spor H�zmetler� Şube Müdürlüğü, Samsun S�v�l Toplum Kuruluşları
Konfederasyonu �le görüşmeler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Adıyaman’da yerel �şadamları
�le �let�ş�me geç�ld�, tekst�l alanında çalışan f�rmaların kend� çalışanlarına yönel�k
konteyner kent kuracakları b�lg�s� alınmış ve �şb�rl�ğ� planlanmıştır. Çadır kent
z�yaretler� yapılmıştır ve bölgedek� �ht�yaç tesp�t çalışmalarına başlanmıştır.
Adıyaman �l�nde de Hatay’da yürütülen çalışma prens�b� tak�p ed�lm�ş, dağıtımlar
�le b�rl�kte yürütülen �ht�yaç tesp�t çalışmaları �le depremzedeler�n
temel �ht�yaçlarını karşılamaya yönel�k çalışmalar yürütülmüştür. 

7



Genç Hayat Vakfı saha ek�pler� 24.02.2023 tar�h�nde sahada a�le görüşmeler�
yapmış ve SAMKON Konteyner alanı , Besn� çadır alanı, Eğr�çay çadır alanı, Atlet�zm
p�st� çadır kent�, Ak konutlar çadır alanı, Ün�vers�te çadır alanı yerleşkeler�nde
z�yaretler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Toplamda 1 konteyner alan ve 4 çadır alanı z�yaret�
yapılmıştır. Gerçekleşt�r�len z�yaretler sonucu depremzedeler�n yaşam koşulları ve
güncel �ht�yaçları tesp�t ed�lm�şt�r. 
10 Şubat tar�h�nde çalışmalara başlanan Adıyaman �l�nde �ht�yaç tak�p s�stem�ne 9
farklı �lçeden 456 farklı talep alınmıştır gelen talepler�n 370’� karşılanmıştır.
Yaklaşık olarak 2.200 k�ş�ye ulaşılmıştır. Talepler�n alındığı bölgeler l�stedek� g�b�d�r.

   
Genç Hayat Vakfı Adıyaman bölges�ndek� çalışmalarına devam etmekted�r. 

Besni

Çelikhan

Gerger

Gölbaşı

Kahta

Merkez

Samsat

Sincik

Tut
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PSİKOSOSYAL DESTEK UYGULAMALARI ve EĞİTİM FAALİYETLERİ

Genç Hayat Vakfı Afet Destek Ek�pler�ne Yönel�k Ps�koloj�k İy� Oluşun
Desteklenmes� Oturumları

Deprem�n olduğu �lk günden bu yana Genç Hayat Vakfı çalışanlarının %83’ü afet
bölges�nde dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Deprem bölges�nde yardım çalışanı
olmak, doğal afetler�n yarattığı bel�rs�zl�k, tehl�ke ve acıya maruz kalma r�sk�
neden�yle kaygı yaratab�lmekted�r. Yardım çalışanları, kend�ler� ve d�ğer �nsanların
güvenl�ğ� konusunda end�şe duyab�lmekted�r. Ayrıca, uzun saatler boyunca
çalışmak, yeterl� uyku veya d�nlenmeden mahrum kalmak da stres sev�yeler�n�
artıran faktörler arasındadır. Deprem bölges�nde yardım çalışanı olarak çalışmak,
yorucu ve uzun b�r süreç olduğundan k�ş�n�n yorgun h�ssetmes�ne ve tükenm�şl�k
h�ss� yaşamasına ve uzun vadede k�ş�n�n �şe odaklanma ve mot�vasyon eks�kl�ğ� g�b�
sorunlar yaşamasına neden olab�l�r. Yaşanan yoğun stres, korku ve şok neden�yle
Travma Sonrası Stres Bozukluğu r�sk� artırab�l�r. Bu, k�ş�n�n travmat�k b�r olay
sonrasında z�h�nsel ve duygusal bel�rt�ler yaşamasına neden olab�l�r.
 
Deprem bölgeler�nde çalışan ek�pler�n, zorlu saha şartlarından olumsuz yönde
etk�lenmes�n� önlemek �ç�n sahada kaldıkları süren�n sınırlı tutulmasına ve
dönüşümlü olarak ek�pler�n d�nlend�r�lmes�ne d�kkat ed�lm�şt�r. Saha ek�pler�
arasında depremden doğrudan etk�lenenler�n de olması, destek sürec�n�n
gerekl�l�ğ�n� daha da artmıştır. Hatay’da çalışan ve deprem bölges�nden ayrılan
ek�pler�n sahada yaşadıkları zorlu deney�mlerle baş etmeler�n� ve ps�koloj�k �y�
oluşlarını desteklemek amacıyla, İstanbul’da ruh sağlığı uzmanları
moderatörlüğünde süperv�zyon ve ps�koloj�k �y� oluşun desteklenmes� oturumları
planlanmıştır. Sahadan dönen her ek�p �ç�n süperv�zyon ve ps�koloj�k �y� oluşun
desteklenmes� oturumları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu zamana kadar 17 Şubat, 22 Şubat
ve 23 Şubat tar�hler�nde olmak üzere, sahadan dönen ek�plere yönel�k üç ayrı grup
oturumu gerçekleşt�r�lm�şt�r. Oturumlar, saha ek�pler� d�nlend�r�ld�kçe ve sahaya
g�d�ş dönüşler gerçekleşt�kçe sürekl� olarak devam edecekt�r.

Süperv�zyon görüşmeler�, yarı yapılandırılmış grup oturumları şekl�nde �lerlem�ş ve
yaklaşık üç saat sürmüştür. Süperv�zyon görüşmes�nde, dışavurumcu sanat
terap�s� tekn�kler�nden de yararlanılmıştır. Görüşmelerde, deprem bölges�nde
çalışan saha ek�pler�n�n, duygu ve düşünceler�n� konuşma, yazma ve res�m yoluyla
�fade etmeler�, yaşadıkları deney�mler� ek�p arkadaşlarıyla paylaşab�lmeler� ve bu
zorlu deney�mler�n sağaltılması amaçlanmıştır. Süperv�zyon görüşmeler�n�n grup
görüşmeler� şekl�nde gerçekleşmes�, ek�b�n yaşadığı ortak deney�mler�n fark
ed�lmes�n� sağlayarak ek�p �ç� �let�ş�m� ve bağlılığı desteklem�şt�r.
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Kamu Görevl�ler�ne Yönel�k Ps�kososyal Destek Çalışması:

Yaşanan afet sonrasında, kamu görevl�ler� de kayıplar yaşamış ve depremzede
oldukları halde çalışmalarına devam etm�şt�r. Bu görevl�ler arasında yer alan
kütüphanec�ler de, deprem�n yıkıcı etk�ler�yle mücadele ederken b�r yandan da
depremden etk�lenen çocuklarla faal�yetler gerçekleşt�rmekted�rler. Bu sebeple
görevl�ler, kend� ps�koloj�k �y� oluşlarını desteklemek üzere b�r uzman desteğ�ne
�ht�yaç duyduklarını d�le get�rerek destek �stem�şlerd�r.
 
Adıyaman'da depremden etk�lenen ve çocuklarla çalışmalarına devam eden kamu
görevl�s� kütüphanec�ler�n �y� oluşlarını desteklemek ve çocuklarla çalışmalarına
daha sağlıklı b�r b�ç�mde devam etmeler�ne katkı sunmak amacıyla Genç Hayat
Vakfı ruh sağlığı uzmanları tarafından ps�kososyal destek grup çalışması
gerçekleşt�r�lmes� planlanmıştır.

3 Mart tar�h�nde Adıyaman’da, toplamda 30 katılımcıyla 2 ayrı grup şekl�nde
düzenlenecek oturumlarda katılımcıların kend�ler�n� �fade etmeler� ve duygularını
paylaşmaları teşv�k ed�lecekt�r. Oturumlarda görevl�ler�n, yaşadıkları stres ve kaygı
g�b� duygusal zorluklarla başa çıkmalarına destek olunması, yaşadıkları zorlukların
neler olduğunun grup dayanışması �çer�s�nde keşfed�lmes�, duygularını
anlamalarına yardımcı olunması, başa çıkma becer�ler� kazandıracak
tekn�kler�n sunulması ve kapas�teler�n�n güçlend�r�lmes�
hedeflenmekted�r.
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Bununla b�rl�kte, Adıyaman’da deprem bölgeler�nde çalışan saha ek�b�ne yönel�k 2
Mart tar�h�nde “Ps�koloj�k İy� Oluşun Desteklenmes� Süperv�zyonu ve Güçlend�rme
Programı” gerçekleşt�r�lmes� planlanmıştır. Programın ruh sağlığı uzmanları
tarafından gerçekleşt�r�lmes� ve b�r tam gün sürmes� planlanmaktadır.



Genç Hayat Vakfı olarak yalnızca depremden etk�lenen �llerde değ�l, depremzede
olup farklı şeh�rlerde bulunan kamu görevl�ler� ve depremzedelerle farklı �llerde
çalışan kamu görevl�ler�yle de destek çalışmaları sürdürülecekt�r. M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı, Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve beled�ye personeller� de ps�koloj�k destek
çalışmasına �ht�yaç duyduklarını d�le get�rm�ş ve talepler�n� b�ze �letm�şt�r.

Deprem sonrası çocuklar, ergenler ve a�leler�n�n ps�koloj�k �ht�yaçlarını
bel�rlemek,
Deprem sonrası çocuklar, ergenler ve a�lelere ps�koloj�k ve ps�kososyal destek
sağlamak,
Deprem sonrası çocuklar, ergenler ve a�leler�n�n dayanıklılığını 

Çocuk, Ergen ve A�lelere Yönel�k Ps�kososyal Destek, Travma ve Kr�ze Müdahale
Çalışmalarının Planlanması

Deprem, �nsanların hayatlarında yaşayab�lecekler� en zorlu deney�mlerden b�r�d�r.
Deprem, her yaştan b�rey� etk�leyeb�l�r, ancak çocuk ve ergenler bu deney�mden
etk�lenen en hassas gruplardan b�r�d�r. Çocuk ve ergenler, depremde yaşadıkları
travmat�k durumların yanı sıra, sonrasında yaşadıkları bel�rs�zl�k ve güvens�zl�k
duygularıyla da mücadele etmek zorunda kalab�l�rler. Bu nedenle, deprem
sonrasında çocuk, ergen ve a�leler�ne ps�kososyal destek ve travmaya yönel�k
müdahale sağlamak öneml�d�r.
Genç Hayat Vakfı olarak, deprem sonrası sürec�n başından bu yana saha
çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Hatay ve Adıyaman'da, çocuklar, ergenler ve
a�leler�ne yönel�k ps�kososyal destek ve kr�ze müdahale çalışmalarına başladık.
D�ğer �llerde de bu faal�yetler�n yaygınlaştırılması hedeflenmekted�r. Bu
faal�yetler�n amaçları şunlardır:
 

1.

2.

3.
       artırmak.
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GHV saha çalışmaları esnasında ps�kososyal destek süreçler� �ç�n �ht�yaç anal�z�
yaparak depremden etk�lenen çocuk, ergen ve a�leler�n hang� konularda desteğe
�ht�yacı olduğunu ve olab�leceğ�n� tesp�t etm�şt�r. Bu kapsamda, çocuk ve
ergenler�n travmayla ve stresle başa çıkmalarına, duygularını �fade etmeler�ne
yardımcı olacak; sanat terap�s�, drama, res�mle �fade, oyun g�b� yöntemler� de
�çeren ps�kososyal destek faal�yetler�n� yaş gruplarına uygun olacak şek�lde
planlamıştır. Ayrıca a�leler�n, çocuklarının destek olmalarına yönel�k, ebeveyn
eğ�t�mler� ve a�le destek süreçler� de çalışmalar arasında yer alacaktır.
 
İk�nc� aşamada, ps�kososyal destek ve kr�ze müdahale h�zmetler� �ç�n gerekl� olacak
�nsan kaynağı bel�rlenm�şt�r. Uygulamaları gerçekleşt�recek ek�p üyeler�, çocukların,
ergenler�n ve a�leler�n�n �ht�yaçlarına uygun olacak şek�lde eğ�t�m almış ve
deney�ml� profesyonellerden oluşmaktadır. Aynı zamanda uygulamaları
gerçekleşt�recek ek�pler, saha sürec� önces� çocukla, ergenle ve a�leyle çalışma,
ps�koloj�k �y� oluş, ps�koloj�k �lkyardım vb. başlıkların da yer alacağı eğ�t�mlerden
geçmekted�r. 
 
Son olarak ps�kososyal destek faal�yetler�n�n ve travma ve kr�ze müdahale
çalışmalarının nasıl yürütüleceğ� konusunda b�r plan hazırlanmıştır. Buna göre,
çocukların, ergenler�n ve a�leler�n�n ulaşab�leceğ� merkezler bel�rlenm�ş ve bu
merkezlerde uygulamalar �ç�n gerekl� altyapı ve s�stemler oluşturulmaya
başlanmıştır.
 
Ps�kososyal destek, travma ve kr�ze müdahale çalışmalarımızın çocukların,
ergenler�n ve a�leler�n �ht�yaçlarına göre uyarlanmış olmasına özen göstererek
destek h�zmetler�n�n sürdürüleb�l�r hale get�r�lmes� �ç�n gerekl� �şb�rl�kler�
çerçeves�nde uzun vadel� planlar oluşturulmuştur. Böylel�kle süreç �çer�s�nde
çocukların ve ergenler�n tekrar travmat�k deney�mler yaşamasının önüne geç�lmes�
hedeflenm�şt�r.
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Bedensel olarak rahatlamalarını ve gevşemeler�n� sağlamak
Duygu düzenleme ve başa çıkma becer�ler�n� güçlend�rmek 
Kend�ler�n� üzgün, mutsuz, gerg�n, huzursuz, kızgın h�ssett�ğ�nde
sak�nleşmeler�ne yardımcı olacak b�lg� ve becer�ler� kazandırmak
Geleceğe �l�şk�n olumlu bakış açısını gel�şt�rmes�n� desteklemek

Çocuk ve Ergenler�n Ps�koloj�k İy� Olma Hal�n�n Desteklenmes�ne Yönel�k
Çalışmalar

Depremler çocuklar ve ergenler �ç�n beklenmed�k, zorlu ve b�rçok kaybı
beraber�nde get�ren travmat�k b�r deney�md�r ve onların ps�koloj�k �y� olma hal�n�
olumsuz yönde etk�ler. Deprem sırasında yaşanan korku ve pan�k, çocuk ve
ergenlerde uzun sürel� kaygı ve korku h�ss�ne neden olab�l�r. Çocuk ve ergenler,
güvenl� b�r ortamda olmadıklarını h�ssedeb�l�r ve gelecekle �lg�l� bel�rs�zl�kler
yaşayab�l�rler. Ayrıca deprem sonrasında, öfke nöbetler�, saldırganlık, sosyal
dışlanma ve okulda başarısızlık g�b� davranış problemler� ortaya çıkab�l�r. Bazı
çocuk ve ergenler �se duygu ve düşünceler�n� �fade etmekte zorlanır, �çler�ne
kapanır ve a�leler�, yakınları ve arkadaşlarından uzaklaşırlar.
 
Deprem sonrasında çocuk ve ergenler�n, depreme yönel�k sorularına yaşlarına
uygun şek�lde cevap vermek, onları doğru b�lg�lend�rmek, korku, kaygı, üzüntü,
özlem g�b� baş etmekte zorlandıkları duyguları �fade etmeler� �ç�n onları
desteklemek, deprem önces�ndek� rut�nler�ne dönmeler�ne yardımcı olmak büyük
önem taşımaktadır. Bununla b�rl�kte, deprem sonrasında çocuk ve ergenlerde
görüleb�lecek depresyon, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu g�b�
ps�koloj�k rahatsızlıklara karşı çocuk ve ergenler�n ps�koloj�k �y� olma haller�n�
desteklemek ve baş etme becer�ler�n� güçlend�rmek kr�t�k öneme sah�pt�r.

Ps�koloj�k �y� oluşlarını desteklemek amacıyla Adıyaman’da depremden etk�lenm�ş
olan çocuk ve ergenlerle “Ps�koloj�k İy� Olma Hal�n�n Desteklenmes� Oturumları”
gerçekleşt�r�lmeye başlanmıştır. Oturumlar, Genç Hayat Vakfı ps�kososyal destek
ek�pler�nce, yüz yüze olacak şek�lde uygulanmaktadır. Oturumlarda; ısındırıcı-
canlandırıcı etk�nl�kler, gevşeme ve dengeleme egzers�zler�, dışavurumcu sanatsal
faal�yetler yer almaktadır. Uygulanan faal�yet�n hedef kazanımları aşağıdak� g�b�d�r:
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Ps�kososyal Destek, Travma ve Kr�ze Müdahale Süreçler�nde İşb�rl�ğ� Kurulmasına
Yönel�k Faal�yetler ve Projeler:

 Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde, Hatay, Gaz�antep, Adana, Osman�ye,
D�yarbakır, Malatya, Adıyaman, K�l�s ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok �l
etk�lenm�ş, kırk b�n�n üzer�nde �nsan hayatını kaybetm�ş, yüz b�nlerce �nsan evler�n�,
şeh�rler�n� terk etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca deprem sonrasında, barınma,
beslenme, sağlık ve güvenl�k g�b� temel �ht�yaçların karşılanamaması sorunu ortaya
çıkmıştır.
Depremden etk�lenenler arasında, çocuk, ergen, yaşlı, kadın, engell�, özel tıbb�
bakım �ht�yacı bulunan b�reyler ve mültec�ler g�b� b�rçok hassas grup yer
almaktadır. Deprem�n gen�ş b�r bölgey� etk�lemes�, çok sayıda �nsanın ps�kososyal
desteğe �ht�yaç duyması ve farklı hassas gruplara yönel�k farklı uzmanlık
alanlarındak� profesyonellerle çalışılması �ht�yacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle
d�ğer kurumlarla �şb�rl�ğ� gel�şt�r�lmes� büyük önem taşımaktadır.
 
Bu kapsamda, Genç Hayat Vakfı pek çok kurumla görüşmeler gerçekleşt�rm�ş ve
gerçekleşt�rmeye devam etmekted�r. Ps�kososyal destek çalışmalarına yönel�k
olarak çocuklar, gençler, a�leler, öğretmenler ve d�ğer okul personeller� g�b� pek çok
farklı grupla çalışılması öngörülmekted�r. Ortak çalışma alanlarında deney�m
paylaşımı yapılması, ps�kososyal destek alanında çalışanların uzmanlıklarının
güçlend�r�lmes� ve daha fazla sayıda �nsana yardımda bulunulması g�b� amaçlarla
gel�şt�r�len �ş b�rl�kler�n�n faydalı olacağı düşünülmekted�r.
 
Deprem sonrası süreç, yalnızca ac�l ve akut dönem �ht�yaçlarının karşılanması ve
bu süreçte destek ver�lmes�n� değ�l, uzun vadede gerçekleşt�r�lecek faal�yetler� ve
sürdürüleb�l�r çözümler� gerekl� kılmaktadır. Genç Hayat Vakfı, depremden
etk�lenen k�ş�lere ps�kososyal destek ver�lmes�, çocuk ve ergenler�n eğ�t�me
er�şeb�lmes� ve n�tel�kl� eğ�t�m alab�lmes�, deprem bölges�nde �st�hdam ve geç�m
kaynaklarına yönel�k çözümler üret�lmes�, sosyal uyumun desteklenmes� ve
kültürel m�rasın korunmasına yönel�k kısa, orta ve uzun vadede neler yapılab�leceğ�
üzer�ne çalışmalarını sürdürmekted�r. Bu kapsamda, �nsanların ve bölgen�n
sorunlarına sürdürüleb�l�r çözümler sağlayacak, kamu ve özel kurum, kuruluş ve
aktörler �ş b�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�leb�lecek projeler gel�şt�r�lmekted�r.
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EYLEM PLANI
 

Genç Hayat Vakfı Çocuk İşç�l�ğ�n� Önleme Programı ve Uluslararası Koruma ve
Geç�c� Koruma altında olan k�ş�lere yönel�k koruma ve sosyal uyum projeler�
uygulamaktadır. Genç Hayat Vakfı, çocuk �şç�l�ğ�n� önleme faal�yetler�nde, çocuk
dostu güvenl� alanlar oluşturma, PSS ve eğ�t�m faal�yetler� uygulama deney�m�ne
sah�pt�r. Deprem bölges�ndek� çalışmalarını da deney�mler� çerçeves�nde
uygulamayı planlamaktadır. IASC MHPSS Referans Grubu'nun deney�mler�
doğrultusunda, en temel �ht�yaçlar sağlanmadan ver�lecek ps�koloj�k ve ps�kososyal
desteğ�n etk�s�n�n çok sınırlı olacağına �nanılmaktadır.
2014 yılında gerçekleşen Soma Fac�ası sonrası sahada olan Genç Hayat Vakfı
özell�kle 11-18 yaş arası çocukları merkeze almış, kadınlar, öğretmenler �le
ps�kososyal destek ve �st�hdam alanlarında çalışmalarını yürütmüştür.
Sürdürüleb�l�r ve afet sonrası toplumun yen�den �nşasına katkı sağlayan çözümler
üreten ve uygulayan (bknz. https://somakad�n.com/) b�r vakıf olarak
Kahramanmaraş merkezl� yaşanan depreme yönel�k müdahale çalışmalarını da bu
bakış açısıyla sürdürecekt�r.

https://somakadin.com/
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İht�yaç Anal�zler� ve Etk� İzleme Çalışmaları
İnsan� Yardım Çalışmaları
Çocuklara Yönel�k Çalışmalar
Kadınlara Yönel�k Çalışmalar
Kamu Çalışanlarına Yönel�k Çalışmalar
Geç�m Kaynaklarına Er�ş�m ve İst�hdam
Kültürel M�rasın Korunması
Geç�c� Koruma ve Uluslararası Koruma Statüsünde Bulunan B�reylere Yönel�k
Çalışmalar
Eğ�t�me Er�ş�me Yönel�k Çalışmalar (Çocuk İşç�l�ğ�, Okul Terk�n�n Önlenmes� vb.)

Bugüne kadar afet müdahales�n� Hatay, D�yarbakır ve Adıyaman �ller�nde sürdüren
GHV, Kahramanmaraş'tak� �ht�yaçları da sürekl� tak�p etmekte ve saha çalışmalarına
başlamayı hedeflemekted�r. Depremden b�r�nc�l olarak etk�lenen 11 �lde ve
depremden dolaylı olarak etk�lenen ve etk�lenecek d�ğer tüm �llerde de
çalışmalarını gerçekleşt�rmey� planlamaktadır.

Genç Hayat Vakfı’nın çalışma yürüttüğü ve çalışmayı planladığı �llerde uyguladığı
ve uygulayacağı çalışmalar genel hatları �le aşağıdak� g�b� sıralanab�l�r:
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Genç Hayat Vakfı deprem�n �lk gününden �t�baren depremzedelerden aldığı �ht�yaç
talepler�n� kayıt altına almakta ve böylel�kle k�ş�ler�n �ht�yaçlarının tam anlamıyla
karşılanması konusunda sahada 7/24 çalışmaktadır. Kayıt altına alınan �ht�yaç
sah�pler�yle �let�ş�m devamlılığı sağlanarak güncel durumları hakkında b�lg�
alınmakta ve �zleme çalışmaları sürdürülmekted�r. Genç Hayat Vakfı bölgede
kapsamlı �ht�yaç anal�z� çalışmaları gerçekleşt�rmey� planlamakta ve bölgede son
durum hakkında elde olan b�lg�ler� güncellemey� hedeflemekted�r. 

Depremden etk�lenen şeh�rlerde; beslenme, barınma, sağlık ve h�jyen g�b� temel
�ht�yaçların karşılanmasında hala c�dd� problemler vardır. Bu sebeple �lk günden
ber� gerçekleşen �nsan� yardım çalışmalarına da devam ed�lecekt�r.

Depremden etk�lenen şeh�rlerde yaşayan 4,6 m�lyon c�varı çocuğu desteklemek
�ç�n �nsan� yardım çalışmalarının yanı sıra kapsamlı ps�kososyal destek ve eğ�t�m
faal�yetler� planlanmaktadır. Çocuklara yönel�k çalışmalardan “Çocuklara ve
A�lelere Yönel�k Ps�kososyal Destek Çalışmalarının Planlanması” başlığında detaylı
olarak bahsed�lm�şt�r. 



Zorlu toplumsal olaylardan bazı grupların daha çok etk�lend�ğ� ve hal�hazırda olan
hassas�yetler�n�n daha da arttığı b�l�nmekted�r. Deprem sonrasında kadınların
temel �ht�yaçlara er�ş�m�, kadınların güçlend�r�lmes� alanlarında çalışmalar
gerçekleşt�r�lecekt�r. 

Çocukların desteklenmes�nde rol olacak öneml� partnerlerden b�r� de
öğretmenlerd�r. Genç Hayat Vakfı olarak deprem bölges�nde bulunmuş çocuklar
özel�nde çadır kenttek� çocuklara yönel�k faal�yetlerde öğretmenler�n ne g�b� roller
üstleneceğ� ve çocukları ne g�b� alanlarda destekleyeb�leceğ� konusunda
öğretmenlere yönel�k eğ�t�m faal�yetler� yürütülecekt�r.

Toplumun yen�den tasarımı ve �nşasında sosyal g�r�ş�mc�l�k, toplumsal katılım, şeh�r
kültürüne yönel�k farkındalık g�b� başlıklarda çalışmaların yapılması
planlanmaktadır. 

Vakıf, deprem önces�nde, yıllık olarak Türk�ye’n�n farklı şehr�nde �kamet eden
5000’�n üzer�nde çocuk yararlanıcıya ulaşmaktadır. Vakfın mevs�ml�k tarımda
çocuk �şç�l�ğ�n� önleme programı altında gerçekleşt�rd�ğ� projelerde depremden
etk�lenen şeh�rlerde �kamet eden a�leler bulunmaktadır. 6 Şubat sabahında �lk
olarak depremden etk�lenen bölgelerde yaşayan a�leler aranmıştır ve durum tesp�t�
yapılmıştır. GHV süreç �çer�s�nde de deprem bölges�nde yaşayan yararlanıcılarına
yönel�k tesp�t ve �zleme çalışmalarını GHV �k� yıldır kullandığı �zleme s�stem�ne
entegre b�r şek�lde sürdürmey� planlamaktadır. 
İzleme çalışmaları hem çocuklara yönel�k olacaktır hem de MGTİ a�leler�n deprem
sonrası göç rotaları �le �lg�l� değ�ş�m�n varsa tesp�t ed�lmes� ve çalışmaların buna
yönel�k şek�llend�rmes� planlanmaktadır.
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AFAD Koord�nasyon Merkez�
A�le Sosyal H�zmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (ASYA)
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı
Gençl�k ve Spor Bakanlığı
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı
İç�şler� Bakanlığı
A�le Sosyal H�zmetler İl Müdürlükler�
Kızılay
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Alman Uluslararası İşb�rl�ğ� Kurumu (GIZ)
EMpower
Afet Platformu
Yerel S�v�l Toplum Kuruluşları
Uluslararası S�v�l Toplum Kuruluşları
Özel Sektör
B�reysel Bağışçılar

İŞ BİRLİKLERİ

Ac�l durum müdahales� çalışması kapsamında hem vakfın merkez düzey�nde hem
de bölgede yaptığı çalışmalarda kurumlar �le koord�nel� b�r şek�lde çalışılmaktadır.
Müdahalen�n �lk gününden bu yana sahada �lg�l� aktörler �le koord�nasyon
�çer�s�nde çalışmaya önem ver�lmekted�r. Yapılan kısa ve uzun sürel� bütün
çalışmaların etk�l� b�r şek�lde yürütüleb�lmes� �ç�n �lg�l� aktörler �le koord�nasyon
�çer�s�nde çalışmanın gerekl� olduğu düşünülmekted�r.

Genç Hayat Vakfı’nın koord�nasyon �çer�s�nde çalıştığı kurum ve k�ş�lerden bazıları
l�stelenm�şt�r. 
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“B�rl�kte İy�leşme” sürec� ve ortamının oluşturulması: Deprem sonrasında, farklı
�llere göç eden çocuklar değ�şen hayat koşullarına adapte olmada güçlükler
yaşayab�l�r. Depremden etk�lenen çocukların, yen� okullarında “depremzede”
olarak et�ketlenmes�, çocuğa yönel�k “muhtaç”, “�ht�yaç sah�b�” olduğu
yönündek� tutum ve yaklaşımlar, d�ğer çocuklar tarafından dışlanma, akran
zorbalığına maruz kalma g�b� durumlar var olan travmat�k yaşantının olumsuz
etk�ler�n� arttıracaktır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Eğ�t�m Alanına Yönel�k:

1.

Depremden etk�lenen çocukların süreçten olumsuz etk�lenmes�n� önlemek
amacıyla okul yönet�m�, öğretmenler, öğrenc�ler ve vel�ler� kapsayacak şek�lde b�r
yardım sürec� yürütülmes�ne �ht�yaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, bahsed�len
gruplara yönel�k farkındalığı arttırıcı eğ�t�mler gerçekleşt�r�lmes�, oryantasyon ve
uyum sürec�nde depremden etk�lenen çocukların desteklenmes� ve b�rl�kte
�y�leşme kültürünün oluşturulması sağlanab�l�r. MEB çatısı altında tüm okullar bu
sürece dah�l ed�lerek, hedeflenen b�rl�kte �y�leşme kültürü gen�ş k�tlelere
yaygınlaştırılab�l�r. Bu sürec�n dönemsel olduğu ve çocukların süreç sonrası kend�
yaşadıkları �llerde ve okullarda eğ�t�mler�ne devam edeceğ� konusunda
b�lg�lend�r�lmes� önem taşımaktadır.
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2.  Geç�c� eğ�t�m merkezler� açmak: Depremden etk�lenen bölgelerdek� okulların
büyük b�r kısmı hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelm�şt�r. Ayrıca, depremden
etk�lenen b�reyler�n, yapıların yıkılacağı kaygısı sebeb�yle b�nalara g�rme konusunda
�steks�z oldukları b�l�nmekted�r. Bu durumda MEB, geç�c� eğ�t�m merkezler� açarak
öğrenc�ler�n eğ�t�mler�ne devam etmeler�n� sağlamalıdır. Geç�c� eğ�t�m
merkezler�n�n çadır yer�ne prefabr�k yapılardan oluşması çocukların okul
ortamında g�b� h�ssetmes�n� sağlayacak ve eğ�t�m mot�vasyonlarının azalmasını
engelleyecekt�r. Ayrıca, sürekl� çadır ortamında bulunmak çocuklara ev ve rut�n
kaybını hatırlatacaktır.

3. Sınav dönem� öğrenc�ler�ne yönel�k destek sunulması: Geç�c� eğ�t�m
merkezler�nde, sınav dönem�nde olan b�rçok öğrenc�n�n bu sürec� daha sağlıklı b�r
şek�lde atlatab�lmes� �ç�n gerekl� kaynak ve ders desteğ�, ps�koloj�k destek ve kar�yer
danışmanlığı h�zmetler� sağlanmalıdır.

4.  Bölgedek� öğretmenler�n �ş ve yaşam koşullarının oluşturulması: Bölgede
çalışacak öğretmen ve eğ�t�mc�ler �ç�n konaklama, tuvalet, su ve beslenme g�b�
�ht�yaçların sağlanması gerekmekted�r.
 
5.    Ps�kososyal destek faal�yetler� düzenlemek: Deprem�n etk�ler� özell�kle çocuklar
üzer�nde yoğun olab�l�r. Bu nedenle, MEB, öğrenc�ler�n ve a�leler�n�n ps�koloj�k
�ht�yaçlarını karşılamak �ç�n ps�kososyal destek faal�yetler� düzenleyeb�l�r. Bu
faal�yetler her yaş grubuna uygun olacak şek�lde tasarlanarak çocukların, �çer�s�nde
bulunduğu gel�ş�m dönemler�n�n özell�kler�ne uygun �ht�yaçların gözet�lmes�
öneml�d�r.



6. Eğ�t�m dışı kalan çocukların tesp�t ed�lmes� ve eğ�t�mden kopmanın önlenmes�:
Deprem sonrasında yaşanan ebeveyn kaybı, farklı b�r �le/�lçeye göç etmek,
ekonom�k kayıplar, ps�kososyal destekten mahrum kalmak g�b� nedenler çocukların
eğ�t�mden kopmasına yönel�k r�sk teşk�l etmekted�r. Bu nedenle, eğ�t�m dışı kalan
çocukların eğ�t�mden kopma nedenler�n�n tesp�t ed�lmes�, bu duruma yönel�k
çözümler gel�şt�r�lmes�, farklı �l/�lçeye göç eden çocukların uygun okullara
yerleşt�r�lmes�, göç eden çocuklar �ç�n yen� okullarında uyum faal�yetler�n�n
gerçekleşt�r�lmes� önem taşımaktadır. Deprem �ller�ndek� okulların ve şehr�n
yen�den �nşası tamamlandıktan sonra, çocukların kend� okullarında eğ�t�mler�ne
devam etmeler� sağlanmalıdır.

7. Okul ps�koloj�k danışmanlarına �ht�yaç duyan bölgelere ek destek sağlamak:
Depremden etk�lenen bölgelerdek� okullarda okul ps�koloj�k danışmanları,
öğrenc�ler�n yaşadıkları stres, kaygı ve travmayla başa çıkmalarına yardımcı
olacaktır. MEB, bölgelere ek okul ps�koloj�k danışman sağlayarak öğrenc�lere daha
fazla destek olab�l�r; uzun sürel� ve yapılandırılmış b�r süreç tasarlanarak
sürdürüleb�l�r b�r ps�koloj�k destek model� gel�şt�r�lmel�d�r. Ayrıca ps�koloj�k
danışmanlar; bağımlılık, �nt�har, zorbalık g�b� afet sonrası süreçte ortaya çıkab�lecek
problemlere �l�şk�n güçlend�r�lmel�d�r.
 
8.   Eğ�t�m materyaller� sağlamak: Deprem�n etk�ler�yle mücadele eden öğrenc�ler�n
eğ�t�mler�ne devam etmeler� �ç�n gerekl� olan materyaller (k�taplar, kalem, defter
vb.) sağlanmalıdır.

9.  Öğretmenler�n eğ�t�m�: Deprem sonrasında öğrenc�ler�n yaşadığı zorluklarla
başa çıkmak �ç�n öğretmenlere yönel�k eğ�t�mler ver�lmel�d�r. Öğretmenler,
öğrenc�ler�n duygusal �ht�yaçlarını anlamak, afet sonrası süreçte özell�kle
bağımlılık, �nt�har eğ�l�m� g�b� oluşab�lecek sorunları tesp�t etmek ve çocuklarla
gerekl� �let�ş�m� sağlayıp koruyucu önley�c� çalışmalar yapab�lmeye yönel�k
becer�ler� ed�nmel�d�r.

10.  Öğretmenlere yönel�k ps�koloj�k destek: Bölgeye yardım �ç�n g�den �lk öğretmen
ve ps�koloj�k danışmanlar afet sonrası akut süreçte müdahale gerçekleşt�rd�kler�
�ç�n kend�ler� de depremzede olarak kabul ed�l�p ps�koloj�k �y� oluşlarının
güçlend�r�lmes� ve sahaya dönüşümlü olarak gönder�lmes� hem kend� ruh sağlıkları
hem de yardım sürec�n�n daha sağlıklı �lerlemes� açısından önem taşımaktadır.
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11. Doğru b�lg�y� aktaran �let�ş�m kanallarının açılması: Deprem sonrası, öğrenc�ler
ve a�leler, b�rçok konuda b�lg�ye �ht�yaç duymaktadırlar. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı,
�nternet s�teler�, telefon hatları ve d�ğer �let�ş�m kanalları aracılığıyla bu b�lg�ler�
şeffaf b�r şek�lde sağlamalı ve toplumun �ht�yaçlarını karşılamalıdır.

12.  Mob�l eğ�t�m araçları: Deprem sonrası, öğrenc�ler�n eğ�t�mler�ne devam
etmeler� �ç�n prefabr�k okullar kurulamayan ve şeh�r merkez�ne uzak olan yerleş�m
b�r�mler� �ç�n mob�l eğ�t�m araçları sağlanmalıdır. 
 
13.  Eğ�t�m teknoloj�ler�n�n kullanımı ve uzaktan eğ�t�m: Deprem sonrası,
öğrenc�ler�n eğ�t�m hayatlarına devam etmeler� �ç�n eğ�t�m teknoloj�ler�
kullanılmalıdır. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, öğrenc�lere tablet, b�lg�sayar,�nternet ve
elektr�k g�b� teknoloj�k altyapı sağlayarak eğ�t�mler�ne devam etmeler�n�
sağlamalıdır.
 
14.  İşb�rl�ğ� ve koord�nasyon: MEB, depremden etk�lenen bölgelerdek� bakanlıklar,
ün�vers�teler, beled�yeler, s�v�l toplum kuruluşları, özel sektör ve d�ğer kurumlarla
�şb�rl�ğ� yaparak eğ�t�m ve ps�kososyal destek faal�yetler�n� daha etk�l� b�r şek�lde
yürüteb�l�r. Tüm bu �ş b�rl�kler� ve koord�nasyon sürec�; çalışmaların uyumlu b�r
şek�lde yürütülmes�ne yardımcı olmalı, öğrenc�ler�n ve yet�şk�nler�n �ht�yaçlarını
karşılayacak şek�lde koord�ne olunmasını sağlamalıdır.
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15. Ac�l durum planları oluşturma: Japonya, deprem sonrası olası ac�l durumları
önlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak �ç�n ac�l durum planları oluşturmaktadır.
Bu planlar, deprem sonrası eğ�t�m h�zmetler�n�n kes�nt�ye uğramamasını ve
öğrenc�ler�n güvenl�ğ�n� sağlamayı amaçlamaktadır. Bu g�b� ac�l durum planlarının
deprem r�sk� olan her �l �ç�n ayrı ayrı oluşturulması eğ�t�m�n akışının bozulmaması
�ç�n önem teşk�l etmekted�r.

16.   L�se ve ün�vers�teye g�r�ş sınavlarında ek puan desteğ�: Depremden etk�lenen
öğrenc�lere ve depremden etk�lenm�ş �llerdek� l�se veya ün�vers�teler� terc�h
edecek tüm öğrenc�lere, l�se ve ün�vers�teye g�r�ş sınavlarında ek puan desteğ�
sağlanmalıdır. Bu destek, depremden etk�lenm�ş �ller�n kültürel m�rasının
korunmasına ve şehr�n ekonom�k açıdan da canlı tutulmasına katkı sağlayacak
olup; depremden etk�lenen öğrenc�ler�n de okul mot�vasyonlarını artıracaktır. 

Koruma Alanına Yönel�k:

Afetzedeler�n �ht�yaçları sürekl� değ�ş�kl�k göstermekted�r. Afetzedeler�n �ht�yaçları
tesp�t etmeye yönel�k detaylı ve �lg�l� bütün aktörler� kapsayan çalışmalar
yapılab�l�r. Gerçekleşen afet kültürel, sosyoekonom�k açıdan farklı şeh�r ve
bölgeler� etk�lem�şt�r. Bunun yanı sıra farklı grupların �ht�yaçlarının değ�şkenl�k
gösterd�ğ� görülmekted�r. Farklı grup ve bölgeler�n değ�şen �ht�yaçlarına
olab�ld�ğ�nce özel çözümler get�r�lmes� gerekmekted�r. Özell�kle deprem sonrası
çocuklar, yaşlılar, engell�ler g�b� özel grupların �ht�yaçlarına hak temell� yaklaşımlar
�le müdahale ed�lmel�d�r.
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GHV’n�n sahada gözlemled�ğ� b�rtakım �ht�yaçlar ve çözüm öner�ler� �se şu
şek�lded�r:

1.   Kadınlar k�ş�sel bakım �ht�yaçlarını karşılayab�lecekler� alana �ht�yaç duyduklarını
bel�rtmekted�r. Toplu yaşam alanlarında kadınlara yönel�k k�ş�sel bakım �ht�yaçlarını
karşılanab�leneceğ� alanlar kurulab�l�r. Bu alanda deprem önces� mesleğ� kuaför
olan k�ş�ler�n �st�hdamına alan açılab�l�r. 

2.  Kadınların bulundukları bölgede güvende h�ssetmed�kler�, çadır ve konteyner
alanları g�b� güvenl�ğ�n daha zor sağlandığı yapılarda yaşayan kadınların
end�şeler�n� g�der�c� uygun önlemler alınmalıdır.

3. Deprem sonrası bölgede pek çok kurum, kuruluş ve k�ş� temel �ht�yaçları
karşılamak amacıyla �nsan� yardım faal�yetler�nde bulunmuş ya da destek
olmuştur. Saha çalışmaları sırasında bölgedek� �nsanların deprem sonrası gelen
�nsan� yardımların azalacağını düşünmekte ve kaygılarını d�le get�rmekted�r.
Depremden etk�lenen b�reyler�n temel �ht�yaçları daha uzun sürel� olarak
karşılanmalıdır. 
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Yaşam Alanlarına Yönel�k Öner�ler:

1.  Deprem sonrası barınma �ht�yacının hızlı b�r şek�lde karşılanması büyük öneme
sah�pt�r. Barınma �ht�yacının �nsan onuruna yakışır, rut�nler�ne ger� dönüşler�n�
destekleyen şek�lde g�der�lmes� gerekmekted�r. Yaşam alanları (konteyner kent,
çadır kent vb.) kurulurken yaşam alanlarının güvenl�k açığı olmayacak şek�lde,
tasarlanması gerekmekted�r. 
2.  Barınma alanlarında tuvalet, duş, çamaşır yıkama alanları g�b� ortak kullanım
alanları er�ş�leb�l�r, aydınlık ve güvenl� olmalıdır. 
3.  Yaşam alanları farklı engel gruplarını da kapsayıcı b�r şek�lde tasarlanmalıdır.
Tuvalet ve banyo kab�nler�, eğ�t�m ve park alanları engell� b�reyler�n kullanımına
uygun b�r şek�lde tasarlanmalı ve yerleşt�r�lmel�d�r. 
4.  Yaşam alanları bebeklere ve küçük çocukların �ht�yaçlarına uygun b�r şek�lde
yapılandırılmalıdır. Bebek arabalarının hareket ett�r�leb�leceğ� şek�lde yollar,güvenl�
oyun alanları, tuvalet ve banyo kab�nler� oluşturulmalıdır.
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5.  Deprem bölgeler�nde kurulan çadır kentler �le depremzedeler�n barınma �ht�yacı
karşılanmaya çalışılmakta, çadır kent bölgeler�nde kurulan mutfaklar �le sıcak
yemek dağıtımı gerçekleşt�r�lmekted�r. Depremden etk�lenen ve merkezden uzakta
kalan köylerde veya nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde temel �ht�yaçların
karşılanması konusunda zorluk yaşandığı gözlemlenm�şt�r. Depremde b�naları
hasar görmeyen k�ş�ler�n de temel �ht�yaçlara er�ş�m konusunda zorluk yaşadıkları
b�l�nmekted�r. Merkeze kurulan ve merkez odaklı gerçekleşt�r�len yardım
çalışmalarının yanı sıra mob�l yardım h�zmetler�ne ver�len önem artırılmalıdır.

6.  İkl�m koşulları neden�yle bahar ve yaz ayları �t�bar�yle sıcaklığın artması �le
b�rl�kte deprem sonrası kurulan çadır kent ve konteyner kentlerde yaşayan k�ş�ler�n
sıcaklıktan etk�lenmes� beklenmekted�r. Yaşam alanları, değ�şen �kl�m koşullarının
�ht�yaçlarına cevap verecek şek�lde tasarlanmalıdır. 

7.  Depremden etk�lenmeyen şeh�rlerde k�raların yüksek olmasından dolayı şeh�r
değ�ş�kl�ğ� yapamayan, çadır kentlerde ya da konteyner kentlerde yaşamayan
depremzedeler yaylalarda ya da kırsalda yaşamaktadır. Bu alanlarda da barınma,
beslenme, sağlık g�b� temel �ht�yaçlarının ulaştırılması gerekmekted�r. 
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Sağlık Alanı �le İlg�l� Öner�ler:

1.  Afet önces�nde de Türk�ye’de kadınların menstruel ürünlere er�ş�mler�n�n sınırlı
olduğu b�l�nmekted�r. Afet sonrasında da bu durum artış gösterm�şt�r. Bölgelere
g�den �nsan� yardım ürünler� �lk aşamada yararlı olsa da menstruel ürünler�n de
gıda ve d�ğer h�jyen ürünler� g�b� sürekl� b�r �ht�yaç olarak kalacağı görülmekted�r. 

2.  Yaşanan deprem sonrası Türk Tab�pler B�rl�ğ� tarafından bölgede asbest uyarısı
ver�lm�şt�r. Enkaz kurtarma ve kaldırma çalışmaları sonrası havada asılı kalan
asbest�n solunmasının c�dd� sağlık problemler�ne yol açab�leceğ�n� duyurmuştur.
Bölge halkının bu durumda ne g�b� önlemler alması gerekt�ğ� ve ne t�p maskeler �le
asbest tehl�kes�nden korunab�leceğ� konusunda b�lg�lend�rmeler yapılmalı ve
depremzedelere bu tehl�keden korunmak �ç�n gerekl� olan ek�pmanın dağıtımı
gerçekleşt�r�lmel�d�r. 

3.  Depremden etk�lenen b�reyler�n, afet�n �lk gününden bu yana reçetel� �laçlara
er�ş�mler�n�n çok sınırlı olduğu görülmekted�r. İnsanların reçetel� �laçlara er�ş�m�n�n
kolaylaşması �ç�n çalışmalar yapılab�l�r. 

4.  Sağlık h�zmetler�ne er�ş�m�n kısıtlı olduğu deprem bölges�nde sağlık taramaları
gez�c� sağlık ek�pler� �le bel�rl� aralıklarla yapılmalıdır.

5. SGK-GSS borcu olan b�reyler, afet bölges�nde �laçlara ulaşab�l�rken, farklı
şeh�rlere yerleşt�r�len afetzedeler�n de ayrım gözetmeks�z�n �laçlara er�ş�m�
sağlanmalıdır. 
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Geç�m Kaynaklarına Yönel�k Öner�ler

1.  Afet sonrası dönemde, vatandaşlarımızın �ş ve gel�r kaybı g�b� ekonom�k
sorunlarla karşı karşıya kalab�leceğ�n� de göz önünde bulundurmalıdır. Bu nedenle,
afetzedeler�n geç�c� olarak �st�hdam ed�leb�leceğ� �ş �mkanları sağlanab�l�r ve
ekonom�k destek programları oluşturulab�l�r.
2.  Depremden etk�lenen bölgelerdek� ç�ftç�ler�n desteklenmes� şeh�rler�n afet
sonrası ekonom�k olarak güçlenmes�n� sağlayacaktır. Yerel üret�c�lere yönel�k
fonların oluşturulması gerekmekted�r.
3.     Hayvancılık �le uğraşanlara ac�l b�r şek�lde yem desteğ� sağlanmalıdır. 
4.  Kuraklığın etk�s� �le oluşab�lecek tüm zararların ç�ftç�ye, üret�c�ye etk�s�n�
azaltacak önlemler alınmalıdır. 
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