
6 ŞUBAT 
DEPREMLERİNE İLİŞKİN
SAHA GÖZLEM RAPORU

KADINLARA YÖNELİK İHMAL ve İHLALLER
ÖNERİLER

kasedj�nhuner@gma�l.com
 

13 Mart 2023



Deprem�n Etk�led�ğ� İller ve Genel Durum 

6 Şubat 2023 tar�h�nde Kahramanmaraş merkezl� 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen
depremler Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, D�yarbakır, Elazığ, Hatay,
Gaz�antep,  K�l�s, Malatya, Osman�ye ve Şanlıurfa’da da h�ssed�lm�ş, on b�nlerce k�ş�n�n
yaşamını y�t�rmes�ne ve yaralanmasına sebep olmuştur. Resm� rakamlara göre 13 Mart
2023 �t�bar�yle 48 b�n 448 k�ş� hayatını kaybetm�ş, b�nlerce k�ş� yaralanmış, m�lyonlarca
k�ş� de yer�nden ed�lm�şt�r. Depremler yalnızca Türk�ye’de değ�l, Sur�ye’de de büyük b�r
yıkıma neden olmuştur.

B�r deprem ülkes� olan ülkem�zde deprem ve afet yönet�m�nde hayat� olan deprem�n �lk
günler�nde �lg�l� b�r�mler�n koord�nasyonsuzluğu, deprem�n yıkıcı etk�s�n�n artmasına
sebep olmuştur. Deprem bölgeler�ne yeterl� sayıda arama kurtarma ek�b�n�n, �ş
mak�neler�n�n, ek�pmanların ve yardım malzemeler�n�n zamanında gönder�lmemes� can
kaybının artmasının yanı sıra depremzedeler�n barınma başta olmak üzere temel �ht�yaç
malzemeler�ne günlerce er�şememeler�ne neden olmuştur. 

Depremden sonra toplumsal dayanışma mekan�zmaları hızlı b�r şek�lde devreye g�rm�ş,
ac�l ve temel �ht�yaçların g�der�lmes�ne yönel�k faal�yetler yürütülmüştür. Çeş�tl� s�v�l
toplum kuruluşları, meslek örgütler�, kadın örgütler� ve akt�v�stler, s�yas� part�
tems�lc�ler� ve gönüllüler�n yardım malzemeler� yüklü araçlarına ve malzeme depolarına
el konulmuş, depremden etk�lenen �llerde kurulan koord�nasyon merkezler�n�n
çalışmaları engellenm�ş ve on �lde olağanüstü hal �lan ed�lm�şt�r. 

Yaşanılan bu kr�z ortamında deprem�n �k�nc� gününden �t�baren üye ve gönüllüler�m�z
tarafından, �l�m�z D�yarbakır başta olmak üzere Hatay, Maraş, Gaz�antep, Malatya ve
Adıyaman’dak� yardım faal�yetler�ne katılmak üzere g�d�lm�şt�r. Bu noktada her �le 7-10
kadın arkadaşlarımızdan oluşan ek�plerle g�d�lm�ş, 7-12 gün boyunca �lg�l� �llerde
barınma ve beslenme çalışmalarının koord�nasyonu, temel �ht�yaç malzemeler�n�n tesp�t�
ve dağıtımı, özell�kle destekler�n ulaşamadığı köylere malzemeler�n ulaştırılması g�b� ac�l
�ht�yaçların g�der�lmes�ne yönel�k çalışmalar yürütülmüş; kadınların kullanımına yönel�k
h�jyen ve bakım �ht�yaçlarını g�dermek amaçlı kadın çadırları kurulmuştur.



 Barınma problem� ve temel �ht�yaç malzemeler�n�n tesp�t� dışında yaptığımız f�z�b�l�te
çalışmaları net�ces�nde depremzedeler�n maruz kaldığı hak �hlaller�nden kadınların,
çocukların ve mültec�ler�n daha fazla etk�lend�ğ� gözlemlenm�şt�r. Kr�zlerde zayıflayan
güvenl�k mekan�zmaları yaşam hakkı başta olmak üzere çeş�tl� hak �hlaller�ne yol
açmıştır. 

Özell�kle s�stemat�k ayrımcılığa maruz kalan Sur�yel� mültec�ler halk arasında ve basında
hırsızlık, yağma g�b� suçlarla �tham ed�l�p hedef göster�lm�ş, ş�ddet ve �şkenceye maruz
bırakılmışlardır. Y�ne mültec�ler�n Arapça konuşma noktasında çek�mser kalmaları hem
kurtarma faal�yetler�nde can kayıpları yaşamalarına hem de barınma ve yardım
malzemeler�nden faydalanamamalarına neden olmuştur. Arama kurtarma başta olmak
üzere ac�l yardım faal�yetler�n�n sadece Türkçe yapılması, bölgede yaşayan Kürtler,
Araplar, Süryan�ler, Ermen�ler ve d�ğer halkların b�rçok hak �hlal�ne maruz kalmalarına
sebep olmuş ve olmaya devam etmekted�r. Y�ne farklı �nanca ve mezhebe sah�p k�ş�ler
de desteklerden eş�t derecede faydalanamamış, özell�kle çadır ve konteyner
dağıtımında ayrımcılığa maruz kalmışlardır.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma faal�yetler�n�n eş zamanlı yürütülmes� net�ces�yle
kontrolsüz çalışmalar b�rçok can kaybına ve yaşamlarını y�t�ren b�reyler�n vücut
bütünlükler�n�n bozulmasına yol açmıştır. Enkaz kaldırma çalışmalarının b�tmes�
sonucunda k�ml�ğ� tesp�t ed�lemed�ğ� �ç�n k�mses�zler mezarlıklarına gömülen ve halen
kayıp durumunda olan b�nlerce k�ş� bulunmaktadır. 

Yaşanılan bu kr�z sürec� sadece �nsan yaşamını etk�lemem�ş hayvanların ve çevren�n de
zarar görmes�ne sebep olmuştur. Enkazların tem�zlenme süreçler�nde �lg�l� uzmanların
uyarılarına rağmen asbest tehl�kes�ne karşı herhang� b�r önlem alınmaması; molozların
rastgele alanlara ve su kaynaklarına yakın yerlere yığılması hem �nsan hem de çevre
sağlığını tehd�t eden b�r durum hal�ne gelm�şt�r. Evc�l, bes� ve sokak hayvanları �ç�n
herhang� b�r arama kurtarma faal�yet� yürütülmem�ş, beslenme �ht�yaçları göz ardı
ed�lm�şt�r. Hayvancılıkla uğraşan k�ş�ler yem ve su eks�kl�ğ� sebeb�yle hayvanlarını
değer�n�n çok altında başka �llerden gelen k�ş�lere satmak zorunda kalmışlardır.

.



Deprem�n yaşandığı �lk andan �t�baren kadınlar, çocuklarını ve bakmakla yükümlü
olduğu yaşlı veya engell� b�reyler� kend� can güvenl�ğ�n� sağlamadan korumaya
çalışmış; arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında daha çok çocuk
odalarında veya d�ğer b�reyler�n yatak odalarında bulunmuştur. 
Kadınlar başörtüsü, etek, ceket g�b� kıyafetler� arama ve evdek� z�ynet eşyalarını
korumaya yönel�k eylemlerde bulunarak evlerden çıkma veya bulunduğu yerde
kend�n� güvene alma noktasında zaman kaybederek yaşamlarını y�t�rm�şlerd�r.
Bölgede yaşayan farklı etn�k k�ml�ğe sah�p b�reyler�n ve göçmenler�n Türkçe
b�lmemeler�, özell�kle toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� kaynaklı daha çok ev �ç� �şlerle ve
bakımla �lg�lenen kadınların anad�l� dışındak� d�ller� öğrenememeler�; enkaz altında
kalan b�reyler�n kurtarma faal�yetler�nde gerek yer�n� b�ld�rme gerekse de yardım
çağrılarına cevap verme noktasında �let�ş�m kuramamalarına sebep olmuştur.
Kadınlardak� okuma yazma oranının düşüklüğü afet �le �lg�l� b�lg�lere
er�şememeler�ne dolayısıyla afet esnasında koruyucu tedb�rler hakkında b�lg� sah�b�
olamadıkları �ç�n daha fazla can kaybı yaşamalarına neden olmuştur. 
Afet sonrası kr�z durumlarında kadınlar ve kız çocukları c�nsel ş�ddet, �st�smar, �nsan
tac�rler� tarafından sömürü, ps�koloj�k ve f�z�ksel ş�ddet g�b� hak �hlaller�ne maruz
kalab�lmekted�r. Özell�kle barınma alanlarındak� yeters�z aydınlatma, güvenl�k
önlemler�n�n alınmaması, çadırların b�rb�r�ne çok yakın ve mahrem�yet alanını �şgal
eden düzende kurulması, çadırların güvens�z oluşu g�b� sebepler bu �hlaller�n
yaşanmasına sebep olmaktadır.  Azalmış güvenl� alanlar kadınların yabancılardan
gelecek ş�ddete daha açık olmalarına yol açmakla beraber c�nsel ş�ddet�n a�le
�ç�nde daha bar�z ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

13.03.2023 tar�h� �t�barıyla barınma problem�n�n çözülmed�ğ� ve halen b�rçok bölgede
ve özell�kle de köylerde başta tem�z �çme suyu, tuvalet ve duş olmak üzere temel
�ht�yaçların karşılanmadığı, h�jyen problemler� net�ces�nde salgın hastalıkların başladığı
tesp�t ed�lm�şt�r. Deprem�n üzer�nden b�r aydan fazla b�r süre geçm�ş olmasına rağmen
temel �ht�yaçların dah� g�der�lememes� hak �hlaller� der�nleşt�rm�ş ve yen� problemler
doğurmuştur. Yaşanılan bu kr�z ortamından kadınlar ve çocuklar b�r�nc�l dereceden
etk�lenm�ş, önceden var olan toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n�n etk�ler� daha da
ağırlaşmıştır.

Kadınlara Yönel�k İhmal ve İhlaller
(Hatay, Adıyaman, Maraş, Antep ve Malatya)



Koruma tedb�r� ve uzaklaştırma kararı olan, boşanan veya boşanma aşamasında olan
kadınların can güvenl�ğ�ne yönel�k tedb�rler�n alınmaması kadınları saldırılara açık
hale get�rm�şt�r. Güvenl� alanların olmayışı kadınların esk� eşler� veya tedb�r kararına
konu k�ş� veya k�ş�ler tarafından ş�ddete uğramalarına yol açmıştır. 
Kadınların regl ürünler�ne, tem�z �ç çamaşıra, hasta bez�ne er�şememeler� ve bu
�ht�yaçlarını h�jyen�k olmayan yöntemlerle sağlamak durumunda kalmaları mantar,
s�st�k ve �drar yolu enfeks�yonları g�b� sağlık problemler�ne yol açmıştır. C�nsel
sağlık ve üreme sağlığı ürünler�ne er�ş�m�n olmaması c�nsel yolla bulaşan
hastalıklara yol açmakta, �ler�k� süreçlerde �stenmeyen gebel�kler�n yaşanma r�sk�n�
artırmaktadır.
UNFPA (BM Nüfus Fonu) ver�ler�ne göre afet bölges�nde 226.000 gebe bulunmakta,
mart ayı �çer�s�nde 25.000 doğum beklenmekted�r. Travma ve stres kadınların
gebel�k sürec�n� zorlu geç�rmeler�ne, emz�ren anneler�n sütten kes�lmeler�ne yol
açmaktadır. Ham�le kadınların yeterl� beslenememeler� ve d�ğer a�le b�reyler�n�n
beslenme �ht�yaçlarını g�derme noktasında y�ne bakım veren durumunda olmaları
yaşadıkları gebel�k sürec�n� daha da zorlaştırmakta ve çeş�tl� sağlık problemler�ne
yol açmaktadır. 
Baskın sosyal normların da etk�s�yle kadınlar ve kız çocukları, y�yecekler�n kıt olduğu
kr�z ortamlarında tüket�mler�n� azaltmakta ve daha çok erkekler�n beslenme
�ht�yaçlarını g�dermeye çalışmaktadır.  
Perh�z, d�yet, glütens�z beslenme, vejetaryen ve vegan beslenme g�b� beslenme
farklılıkları olan b�reyler uygun gıdalara er�şmekte güçlük yaşamaktadırlar.
Çadır ve konteyner kentlerde çamaşır yıkama ve kurutma mak�neler�n�n yeters�zl�ğ�
veya olmaması kadınların çamaşırları elde yıkamak zorunda kalmasına, kadınların
yaşam alanlarının tem�zl�k, bakım ve düzen�nden sorumlu olması mevcut �ş
yükler�n�n daha da artmasına sebep olmaktadır.
Kadınların ve kız çocuklarının tem�z su taşıma sorumluluğunu da yüklenmes�, çeşme
vb. alanlara ulaşmak �ç�n uzun yol kat etmeler� f�z�ksel zorlanma dışında özell�kle
geceler� tac�z veya saldırıya maruz kalma r�skler�n�n artmasına yol açmaktadır.
Mob�l duş ve seyyar tuvaletler�n, tem�zl�k malzemeler�n�n çok az bölgede olması
özell�kle çadır kentler dışında barınan kadınların bu �ht�yaçlarını g�derememes�ne
veya mahrem�yet alanları dışında g�dermek zorunda kalmasına sebep olmaktadır.  
Çadırlarda bulaşık yıkama alanlarının olmaması b�rçok alanın bu amaçla rastgele
kullanılmasına, alanlardak� çöp konteynerler�n�n yeters�zl�ğ� ve çöpler�n yaşam
alanlarına yakın yerlerde b�r�kmes� çevre k�rl�l�ğ�nden kaynaklı çeş�tl� h�jyen
problemler� ve salgın hastalıklara yol açmaktadır. Bunun net�ces�nde uyuz, b�t g�b�
salgın ve bulaşıcı hastalıklar başlamış olmakta; kolera, t�fo ve kuduz g�b� d�ğer
hastalıkların da başlama r�sk� bulunmaktadır.



Deprem bölgeler�nde özell�kle Pazarcık ve Elb�stan’da genç nüfusun göç etmes�
yaşlı nüfus oranının d�ğer �lçelere oranla yüksek olmasına sebep olmuştur. Yaşlı
b�reyler�n öz bakımlarını sağlayamamaları ve b�rçok konuda desteğe �ht�yaç
duymaları onlara özel bakım alanlarının oluşturulması �ht�yacını doğurmaktadır.
Çadır kent ve d�ğer barınma alanlarının, tuvalet ve duşların, yemek dağıtım
alanlarının yaşlı ve engell� b�reyler �ç�n er�ş�leb�l�r olmaması hak �hlaller�ne yol
açmaktadır. 
Refakats�z çocuk ve genç kadınların güvenl�ğ�ne yönel�k hem sahada hem de
basında duyduğumuz end�şe ver�c� haberler, kayıp çocuklarla �lg�l� vah�m �dd�alar
gerekl� güvenl�k önlemler�n alınmadığını göstermekted�r.
Kadınların özell�kle b�r�nc� derece yakınlarını kaybetmeler� ps�koloj�k ve duygusal
yıkım yaşamaları, yas tutma süreçler�nde b�le bakım veren, kend� sağlığını öteleyen
durumda olmaları yaşadıkları travmaları der�nleşt�rmekted�r.

C�nsel ş�ddet başta olmak üzere toplumsal c�ns�yete dayalı tüm ş�ddet b�ç�mler�n�
önlenmek ve çalışmaların temel n�tel�ğ� olmasını sağlamak, kadınları ve kız
çocuklarını bu konuda b�lg�lend�rmek bu �hlaller�n engellenmes�n� sağlayacaktır.
Üreme sağlığı ürünler�ne er�ş�m�n olmaması �stenmeyen ve yüksek r�skl� gebel�klere
yol açab�l�r. Üreme sağlığı ve c�nsel sağlık ürünler�ne er�ş�m�n sağlanarak b�reyler�n
d�leğ�nce a�le planlamasını yapmasını ve c�nsel yolla bulaşan hastalıkların
önlenmes�n� sağlamak gerek�r.
Regl ürünler�, �ç çamaşırı, hasta bez�, çocuk bez� ve mama g�b� �ht�yaçlar düzenl�
destek gerekt�rmekted�r.
Gebe ve emz�ren kadınlar artan f�zyoloj�k beslenme �ht�yaçları sebeb�yle yeters�z
beslenmeden daha fazla etk�leneb�l�r. Bu noktada gebe ve emz�ren kadınlara, yen�
doğan bebeklere beslenme ve d�ğer �ht�yaçları �ç�n düzenl� destek sağlanmalıdır.
Duş ve tuvaletler�n mahrem�yet alanlarını gözetecek şek�lde tasarlanması, sabun,
şampuan ve havlu g�b� �ht�yaçların karşılanması; kadın ve kız çocuklarındak� utanç
ve korku duygularının azalmasına ve bu alanları rahat kullanmalarına yol açacaktır.
Tem�z su �ht�yacının g�der�leceğ� çeşme vb. yerler�n sayısının artırılması, barınma
alanlarına yakın olması ve bu alanların yeter�nce aydınlatılması gerekmekted�r.
Anad�l�nde sağlık h�zmet�n�n sağlanarak temel �nsan haklarından olan sağlık
hakkının yeterl� kal�tede ve ortamda sunularak c�ns�yet ve yaşla �lg�l� �ht�yaçların
bel�rlenmes�; sağlık h�zmet� faal�yetler�n�n güvence altına alınması gerekmekted�r.
Kron�k hasta, engell� ve yaşlıların sağlık durumları düzenl� b�r şek�lde tak�p
ed�lmel�d�r.

Öner�ler 



Kayıp çocuklarla �lg�l� ver�ler�n �lg�l� bakanlıklar tarafından tutarsız ve kamuoyunu
tatm�n etmeyecek şek�lde ver�lmes� mevcut kaygıları daha da artırmaktadır.
Özell�kle çocukların bazı tar�kat ve cemaatlerde kaldığı �dd�alarının açıklığa
kavuşturulması; k�ml�ğ� netleşmeyen ve kayıp çocukların ver�ler�n�n düzenl� b�r
şek�lde kamuoyu ve s�v�l toplumla paylaşılması olası vakaların da önüne geç�lmes�n�
sağlayacaktır.
Koruyucu tedb�r ve uzaklaştırma kararı bulunan kadınlara ve çocuklara güvenl�
alanlar sağlanmalıdır. Adl� yardım mekan�zmalarının herkes �ç�n ulaşılab�l�r olmalıdır. 
Ac�l durum barınma yerler�, sürel� veya geç�c� barınma alanlarının �nsan� yaşam
standartlarında olmasının yanında uzun vadel� barınma çözümler�n�n de
gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r. 
Kadınlar ve çocuklar �ç�n ps�kososyal destek kapsamında yürütülecek sanatsal,
eğ�t�c� ve destekley�c� atölyeler�n düzenlenmes�, çocuklar �ç�n güvenl� oyun
alanlarının �nşa ed�lmes� gerekmekted�r. 
Dayanışma faal�yet� yürüten s�v�l toplum kuruluşları, meslek örgütler�, s�yas� part�,
akt�v�st ve gönüllüler�n çalışmaları engellenmemel�d�r.
Temel h�zmetlere er�ş�m, güvenl�k ve daha �y� b�r yaşam sürme �mkânlarının
sağlanması; �nsan onuruna yaraşır yaşam alanlarının bütün toplumsal kes�mler�n
dâh�l olmasıyla �nşa ed�lmes� gerekmekted�r.
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