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6 Şubat 2023’te Türkiye, asrın en büyük felaketine uyandı. Binlerce 

insanımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinde 

eşine az rastlanır olaylara şahit olduk. Ülke genelinde 1 haftalık 

yas ilân edildi fakat aradan geçen 4 haftaya rağmen çehremize 

konuşlanan matem hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor.

Yalnızca Türkiye'nin değil bütün dünya ülkelerinin seferber 

olduğunu gördük. Nitekim asrın en büyük felaketini yaşıyorduk. 7.7 

büyüklüğündeki depremin sabaha karşı saat 04.17'de gerçekleşmesi, 

soğuk hava şartları, aradan geçen 9 saatin ardından saat 13.24'te 7.6 

büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana gelmesi, havayollarında, 

karayollarında diğer ulaşım ağlarında meydana gelen ağır tahribatın 

büyüklüğü gibi değişkenleri alt alta koyduğumuz zaman, eşine az 

rastlanır bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı daha iyi anlıyoruz.

Toplamda 11 ilimizi doğrudan etkileyen ve güneyde Mısır'ın, kuzeyde 

Kafkasya coğrafyasının net şekilde hissettiği Kahramanmaraş 

depreminde, millet olarak çok fazla şey biriktirdik. Necip milletimizin 

metanet ve fedakârlığının, birlik ve dayanışma ruhunun bir kez daha 

gözler önüne serildiğini gördük. Afet bölgesine akın akın giden 

gönüllü gençlerimiz vardı orada. “Çalıştığım yerden izin almadan 

depremi duyar duymaz buraya geldim” diyen ve “Şimdi patron 

geri çağırıyor, gitmezsem işten kovacakmış beni. Tazminatımın 

yanacağını söylüyor” diye ekleyen, dahası “Tazminatın yanar diyor 

ağabey, kim takar tazminatı, burada insanlar yardıma muhtaç!” 

cümlesini kurup, yüreğimize takat suyu serpen o gençten tutun da 

“Hiçbir şey yapamazsam buradaki insanların acısına ortak olurum, 

başlarını yaslayacak bir omuz olurum.” diyen bir diğer gence 

kadar buram buram fedakârlık, erdem, inanç ve cesaret kokulu 

insanlarımız vardı orada. İyi ki vardı onlar.

Aynen Dergisi olarak, necip milletimizin yaşadığı bu derin acıyı 

yüreklerimizde duyuyor ve 2023 Şubat sayımızı “Matem Ayı Sayısı” 

olarak sizlere takdim ediyoruz.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden aziz vatandaşlarımıza Allah'tan 

rahmet, afetzedelerimize de acil şifalar diliyoruz.



DEPREM VE TRAVMA
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“Anormal bir duruma anormal bir tepki 

vermek normal davranıştır.” diyen Frankl tam 

da hepimizin içinde bulunduğu hâli açıklıyor. 

Bir anda ülkece farklı bir sabaha uyandığımız 

bu süreçte hepimiz derinden sarsıldık. Ani 

ve beklenmedik şekilde gelişen bu doğa 

olayı ile şok aşamasından sonra ne olduğunu 

anlamlandırma sürecine girdik. Deprem 

bölgesinde olan, tahliye edilen ve ekrandan 

olayları takip edenlerin farklı farklı tepkiler 

gösterdiği bu süreci yakından anlamaya 

çalışalım.

Çaresizlik hissi içinde kalakaldığımız, belki 

de en çok hayatta kalmanın suçluluğunu 

hissettiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz 

için travma oluşturabilecek şiddetli bir olaylar 

silsilesiyle karşı karşıyayız.

Bu noktada yaşanan olayı ve ona 

karşı tepkileri açıklamak için 

travmanın ne olduğundan 

başlayabiliriz.

Travma, ani ve beklenmedik 

bir şekilde gelişen, günlük 

rutini bozan, kaygı ve 

panik yaratan, kişinin 

anlamlandırma süreçlerini 

bozan olaylara maruz kalma ya 

da buna tanık olma durumunda 

duygusal olarak verilen tepkidir.

Travmatik yaşantılar ise doğal afetler, savaşlar, 

şiddet olayları, kaza veya bedensel bütünlüğe 

yönelik saldırılar gibi yaşamı tehdit eden 

durumları kapsayan ve ardında ciddi olumsuz 

etkiler bırakan olaylar bütünüdür.  

Şu an deprem bölgesinde olanların bu deprem 

afeti karşısında yaşadığı; uykusuzluk, korku, 

ağlama nöbetleri, yabancılaşma, depresif 

hâl, kaygı, stres gibi tüm psikolojik sıkıntılar 

doğal tepkilerdir. İlk 1 ay boyunca bu tepkiler 

son derece beklenir ve sağlıklıdır. Çünkü bu, 

duygu ve davranışlarımızın yaşanan felaketi 

anlamlandırma sürecinde olduğunu gösterir. 

Bunun yanında deprem bölgesinde olmayıp 

aynı tepkileri gösteren birçok insana da 

rastlayabiliriz. Bu tepkilerin kaynağına ise ikincil 

travma diyebiliriz.

İkincil travma, travmatik bir olaya dolaylı 

olarak maruz kalma; örneğin olayın izlenmesi 

veya duyulması sonucunda ortaya çıkan 

travma deneyimidir. Yani depremin ve 

depremzedelerin görüntülerini görmek, 

sürekli olarak haber takibi yapmak da ikincil 

travmatize olmak için yeterlidir.

Her insanın travma karşısında verdiği tepki 

farklıdır. Kimileri şok, üzüntü, korku, 

kaygı, öfke, utanç, suçluluk vb. 

duyguları hissederken kimileri 

hissetmez. Bu sebeple 

aslında bize göre anormal 

olan bu tepkiler, duygular 

ve düşünceler aslında 

kişiye bağlı olarak normal 

olabilir. 

 Bu süreçte deprem 

bölgesinde olmayanlarda 

hissedilen suçluluk duygusu; 

gülmenin, üşümenin, yemek 

yemenin hakkımız olmadığını 

düşündüğümüz sürekli olarak, “Burada 

biz üşüyoruz onlar enkaz altında ne yapıyorlar?” 

gibi düşüncelerle yaşantımıza devam etmekte 

yer yer zorlanabiliriz. Belki de tam şu anda 

bu duyguları hissetmemiz gerekiyor olabilir. 

Hiçbir duygudan kaçamayız. Şu an anormal 

bir durum var ve acı çekiyor olmamız, suçluluk 

hissetmemiz ya da bir şey hissedemeyişimiz… 

Hepsi insan olmanın gerektirdiği tepkiler. 

Bununla ilgili araştırmalara göre felaketlere 

verilen tepkiler 5 aşamada incelenmektedir.

Devamı aynendergi.com’da ⭐
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Gezegenimizin tamamlama sürecine bağlı 
olarak gerçekleşen deprem, yer kabuğundaki 
kırılmalar nedeniyle oluşan sarsıntılardır.

 Bu sarsıntıların temel sebebi sadece kırıklar 
değildir. Her gün üzerinde yürüdüğümüz, 
gündelik işlerimizi hallettiğimiz yeryüzü, 
fark edemeyeceğimiz bir hareket içindedir. 
Gözle görünür olmayan bu hareketler yer 
kabuğunun sıkışmasına, sürtüşmesine ve 
nihayetinde kırılmasına sebep olur. Kırılma 
sonrası ortaya çıkan enerji ise şiddetli 
sarsıntıların temel unsurudur. Evlerin 
yıkılmasına, kıtaların oluşumuna ve volkanik 
aktivitelere de neden olan bu doğa olayı 
yeterli tedbirler alınmadığı zaman daha yıkıcı 
olabilmektedir.

Dünya yüzeyinde gerçekleşen depremler, 
sarsıntının yanı sıra yer değiştirme olarak 
da gözlemlenebilir. Bazen kıyılara yakın 
meydana gelen depremler tsunamiye sebep 
olabilmektedir. Bu sarsıntılar ayrıca toprak 
kaymalarına ve başka tektonik oluşumlara 
kapı aralayabilir.

1. Büyüklük (Magnitüd) Nedir?

Deprem, yer kabuğunun gerilme etkisi 
sonuncu, belirli bir derinlikte kırılması olarak 
tanımlanabilir. Depremin büyüklüğü ise 
kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve dolayısıyla 
ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten bir 
ölçüdür. Örneğin M=2,0 büyüklüğünde bir 
deprem, yeryüzünün derinliklerinde yaklaşık 
bir futbol sahası büyüklüğünde bir kırığın 
meydana geldiğini gösterir. Büyüklük bir 
birim artarsa, yani 3,0 büyüklüğünde bir 
deprem oluşmuş ise, yaklaşık 10 futbol 
sahasına eşit bir alanın kirtilmiş olduğu 
anlaşılır. 

Gerçekte, depremin büyüklüğü sadece 
kırılan yüzeyin alanı ile oranlı değildir. 
Büyüklüğü etkileyen iki etmen daha vardır: 
atim ve berklik (rijidite). Atim, kırılan yüzeyin 
iki tarafında kalan kayaçların birbirlerine 

göre bağıl olarak ne kadar yer değiştirdiğini 
belirtir. Berklik ise kırılan kayaçların sertliğine 
bağlı bir parametredir. Ancak depremin 
meydana geldiği derinliklerde genelde 
Berklik değeri hemen hemen hep aynıdır 
ve sabit kabul edilebilir. Atim değerinin ise 
genelde kırılan yüzeyin büyüklüğüne hep 
orantılı olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle, 
büyüklüğün bilinmesi için sadece kırılan 
alanın yüzölçümünün tahmin edilmesi 
yeterli sayılabilir.

2. Şiddet Nedir?

Herhangi bir derinlikte olan depremin, 
yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki 
etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. 
Diğer bir deyişle depremin şiddeti, onun 
yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki 
etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin 
büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı yapıların 
depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi 
değişik olabilmektedir. Şiddet depremin 
kaynağındaki büyüklüğü hakkında doğru 
bilgi vermemekle beraber, deprem 
dolayısıyla oluşan hasarı yukarıda belirtilen 
etkenlere bağlı olarak yansıtır.

Depremin şiddeti, depremlerin gözlenen 
etkileri sonucunda ve uzun yılların 
vermiş olduğu deneyimlere dayanılarak 
hazırlanmış olan “Şiddet Cetvelleri”ne 
göre değerlendirilmektedir. Diğer bir 
deyişle “Deprem Şiddet Cetvelleri” 
depremin etkisinde kalan canlı ve cansız 
her şeyin depreme gösterdiği tepkiyi 
değerlendirmektedir.
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Tedbir, aklı kullanmanın zirvesidir. Kaçımız bir 

köpeğin saldırma ihtimalini hesap edip aldığı 

tedbiri deprem için alabiliyor? 

Deprem, Türkiye'nin bir gerçeğidir. Hemen 

hemen 5 yılda bir can kaybı ile sonuçlanan 

depremler yaşıyoruz. Nitekim Türkiye'de, 

Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay 

Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 

toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Fi 

tarihinden bu yana sayısız deprem felaketi 

yaşamış olan Anadolu toprakları, her zaman 

deprem tehdidi ile karşı karşıyadır. İşte 

bu yüzden depreme karşı çeşitli tedbirler 

almak zorundayız. Bu önlemlerin başında ise 

“öğrenmek ve bilinçlenmek” geliyor. O hâlde 

gelin depreme karşı nasıl tedbir alabiliyoruz 

öğrenelim.

A) Öncelikle oturacağımız binanın yapı 
tekniğine ve inşaat yönetmeliğine uygun 
şekilde inşa edilip edilmediğini kontrol edeceğiz. 
Bunu tespit etmek için 3 teste başvurabilirsiniz:

1) Beton kırım testi

2) Demir numune testi 

3) Silindir numunesi

B) Kaygan ve ovalık yerlerde 

inşa edilen binalardan uzak 

durulmalıdır.

C) İmara açılmamış alanlara inşa 

edilen evlere yerleşilmemelidir. 

Çünkü denetime tabi tutulmadığı 

için binanın sağlamlığı bilinmez ve 

ayrıca yasaktır.

E) Dik boğaz ve vadilere inşa edilen evlerden ve de çığ 

ihtimali yüksek mevkilere dikilen evlerde oturulmamalıdır

D) Mutlaka 

deprem sigortası 

yapılmalıdır.
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Deprem ve Nadir Hastalıklar 

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 

ardından bölgedeki nadir hastalık sahibi kişiler, 

ihtiyaçlarını karşılamak noktasında büyük 

sorunlar yaşamaktadır. Onların yardımına 

devletimizin ilgili organlarıyla beraber, 

Türkiye’de faaliyet gösteren Nadir Hastalıklar 

Ağı da koşmaktadır.

Üye dernekleri ile birlikte deprem bölgesinde 

2 binden fazla nadir hastaya ulaşan Nadir 

Hastalıklar Ağı, hasta ve yakınlarının ihtiyaçları 

kapsamında; çadır, ısıtıcı, gıda, battaniye, 

hijyen kiti, seyyar tuvalet gibi temel barınma 

ihtiyaçlarının yanı sıra hastaların yaşamsal 

fonksiyonları ve sağlıkları için elzem 

olan ilaç, medikal malzeme, jeneratör, 

tekerlekli sandalye, akülü sandalye 

jeneratörü, düşük proteinli besin ve 

tıbbi formulaları, oksijen konsantratörü, 

oksijen tüpü ve şarjlı aspiratörlerin ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmasını sağlamaktadır.  

Deprem bölgesinde yaşanan iletişim sorunları, 

her hastanın derneklere ya da Nadir Hastalıklar 

Ağı’na üye olmaması, iletişim bilgilerinin 

bilinememesi gibi sebeplerden ulaşılamamış 

hastalar olduğu da bilinmektedir. Merkez 

koordinasyon ekibinde Nadir Hastalıklar 

Ağı’nın da yer alması önem arz etmektedir.

 “Özel Çocuklar Destek Sistemi” Uygulaması 
Hayat Kurtarıyor 

Deprem bölgesinde akraba evliliklerinin 

yaygın olmasının da etkisiyle bölgede 3000’in 

üzerinde nadir hastalığa sahip birey olduğu 

düşünülüyor ve hepsine ulaşılması için ciddi 

bir koordinasyon gerekiyor. Sağlık Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 

“Özel Çocuklar Destek Sistemi Uygulaması” 

bu anlamda en büyük destekçilerden biri. 

Depremzede aileler bu uygulamaya kayıt 

yaptırıp çocukları için özel ihtiyaçları ve 

taleplerini iletebiliyorlar. 

 Afet Sürecinde KIFDER 

Deprem bölgesinde yaklaşık 700 Kistik Fibrozis 

hastası birey yaşıyor. Afet sonrasında KİFDER 

(Kistik Fibrozis Derneği) her hastayı tek tek 

arıyor ve durumlarını soruyor. Aileler evlerine 

giremedikleri ve tedavilerini yapamadıkları için 

gerekli medikal cihazları ve ilaçları (nebülizatör, 

oksijen tüpü, güç kaynağı, solunum 

fizyoterapisi gereçleri ve sahra eczanelerinde 

bulunmayan KF ilaçları) direkt bölgeye giden 

kişiler aracılığıyla ailelere ulaştırıyor. Deprem 

bölgesinden ayrılan ailelerin konaklamaları 

için, gidecekleri illerde kalacak yer bulmaları 

konusunda gerek sosyal medya hesapları 

gerekse mevcut hastalar üzerinden bir 

organizasyon yapıyor. Ayrıca hijyenik olmayan 

ortam ve sağlıklı beslenememe Kistik Fibrozis 

için çok ciddi bir sorun. Bununla ilgili olarak da 

bölgede bulunan resmî kurumlardan destek 

talep ediyor ve gerekli ürünlerin hastalara 

ulaştırılmasını sağlıyor. 

 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü  

Dünya’da 28 Şubat tarihi Nadir Hastalıklar 

Günü olarak kutlanıyor. Bu yıl asrın felaketinin 

de bu tarihe denk gelmesiyle birlikte 

nadir hastaların sesini daha gür bir şekilde 

duyurmak gerekiyor. Çünkü şu anda her 

zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç 

duyuyorlar. Nadir hastaların yaşadığı en büyük 

sorun ilaca erişim olarak karşımıza çıkıyor. Şu 

anda SGK’da geri ödeme listesine ilaçların 

alınmasını bekleyen birçok hastalık grubu 

mevcut. Bunların bir an önce geri ödemeye 

alınması gerekiyor. Çünkü bu hastalar zamana 

karşı savaşıyorlar ve verilen kayıpların geri 

dönüşü olmuyor. 

Nadir Hastalık Nedir? 
Nadir hastalıklar, Avrupa'daki tanımıyla; 2000'de bir ya da daha az sıklıkta 
görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları hayatî tehlike barındıran 
hastalıklardır. Literatürde yaklaşık 8000 nadir hastalık tanımlanmış 
durumda ve bu hastalıkların %80'i genetik geçişlidir. Hastaların yaklaşık 
%50'sini ise çocuklar oluşturmaktadır. Dünyada 300 milyon ülkemizde 
yaklaşık 8 milyon insanın nadir hastalık sahibi olduğu belirtilmektedir.

Kaynak: Nadir Hastalıklar Ağı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin bu 

kadar yıkıcı olması normal mi? Daha önce 

böyle bir deprem oldu mu?

-Tabii önce 7.7 ve sonrasında aynı gün 7.6 

olarak hem de zemine yakın yerde gerçekleşti 

bu deprem. Erzincan 1939 depremi de bunun 

gibi Türkiye'nin en büyük depremlerinden bir 

tanesiydi ama bu çok daha büyüktü. Hem de 

aynı gün iki farklı büyük depremin olması çok 

karşılaşılan bir durum değildi. Çok büyük bir 

deprem diyebilirim.  

Depremle savaşmak mümkün mü?

Yani savaşmak derken, deprem için hazır olmak 

diyelim. Tabi Türk insanı savaşı sevdiği için savaş 

kelimesini kullanılıyor ama Japonlara göre 

depreme karşı hazır olmak diyelim. Bu tabii ki 

mümkün. Bina çökmüyorsa da eşyaları binanın 

içinde sallıyor. Önce eşyaları sabitlemek lazım. 

Mesela pencerede cam var. Yatağın yanında 

pencere varsa cam kırılıyor sizin üstünüze geliyor. 

Yatağın mümkün olduğu kadar camdan uzak 

olması lazım. Ama pencere yanında yatmak 

zorundaysak cama film çektirmeliyiz. Böylece 

kırılan cam parçaları üstümüze gelemez. Bunun 

gibi önlemler almak lazım. Bir de yaşam üçgeni 

için su ve düdük çok önemli. “Kimse var mı” 

diye sorulmadan önce “İmdat! Ben buradayım.” 

diye bağırarak enerjiyi tüketmek doğru değil. 

Enkazın altında çok toz olur. Bu nedenle düdük 

çalışmayabilir. Düdüğü naylon poşete koymalı. 

Bir de yaşam üçgeni yapabileceğimiz belirli 

yerlerde yani yatağın yanında, koltuğun yanında 

bu gibi yerlerde su şişesi, düdük ve bir de çikolata 

bulundurmamız lazım. Saatlerce orada kalma 

ihtimalimiz var. Hâliyle besin ihtiyacımız söz 

konusu olabilir. Ama kuru yemek, bisküvi yerine 

Japonya insan 

korumak için bina 

yapıyor. Bina hiç 

çökmüyor. Bazen 

çok eski binalar 

biraz hasar alıyor, 

o kadar. Ama 

Türkiye'de çöken 

binalar tamamen 

pankek gibi. 
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bol kalorili çikolataları tercih etmeliyiz. Japonlar 

genelde bunu hazırlıyor. 

Japonya'daki depremlerde neden bu kadar az 

insan ölüyor, Japonlar neyi doğru yapıyor, biz 

neyi yanlış yapıyoruz?

Türkiye'de bina çöküyor. Yani depremde insanı 

bina öldürüyor. Japonya’da ise insanı korumak 

için bina yapıyor. Binalar genelde çökmüyor, 

bazen çok eski binalar biraz hasar alıyor, o kadar. 

Türkiye'de çöken binalar sanki pankek gibi. Bu 

neden oluyor? Kolon çok zayıf. Acayip zayıf. 

Ben bakarken çok şaşırdım. Enkazı görünce 

inşaat demirinin içindeki donatının çok az ve 

ince olduğunu fark ettim. Bazen düz demir 

kullanılıyor. Aslında nervürlü demiri kullanmak 

lazım. Bazıları da binayı yaparken deniz kumu 

kullanmış. Bu toprakların içinde deniz kabuğu 

oluyor ve bu beton için çok kötü oluyor. Çünkü 

deniz kumundaki deniz kabuklarında asit var. Asit 

olduğu için de içindeki inşaat demiri zamanla 

çürüyor. Beton zaten zayıf ve içindeki demiri 

de asit çürütünce baskıya karşı direnemiyor ve 

çöküyor. 

Sizce Türkiye deprem konusunda ilk olarak ne 

yapmalı?

Önce tabii ki kent. Bölgede yirmi bin bina varsa 

onun yarısı izinsiz, yani kaçak bina. Kaçak bina 

ise kontrolsüz yapı demektir. Yapı denetleme 

sistemi var ama maalesef kaçak çok. Demek 

ki yapı denetiminden haberi yok ya da işine 

gelmiyor. Yani sonuç olarak kontrolsüz yapı çok. 

Şunu da söylemek lazım, Türkiye'de isteyen 

herkes müteahhit olabiliyor ama Japonya'da 

birinin müteahhitlik yapabilmesi için mutlaka 

inşaat mühendisi olması lazım. İnşaat mühendisi 

Türkiye'de ve başka yerde çalıştıktan sonra hemen 

Japonya nasıl 

yapıyor peki? Genel 

olarak deprem 

ekipleri ayrıca 

var. Ama genel 

olarak itfaiye 

sadece yangın 

değil yanardağ için, 

deprem için, fırtına 

için her şey için 

itfaiye ekipleri var.
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imza hakkına sahip olabiliyor ama Japanya'da 

dört sene çalışmış olsa bile imza hakkı olmuyor. 

İki sene staj yapmak zorunda. Onu yaptıktan 

sonra yine de inşaat mühendisinin ve mimarın 

imza hakkı olmuyor. Ondan sonra devletin çok 

zor sınavını başarıyla geçmesi lazım. Nasıl zor 

olduğunu şöyle anlatayım; 100 kişiden 7 kişi, yani 

%7 ancak kazanabilir sınavı. Çünkü doktor bir 

ameliyatı yanlış yaparsa o kişi ölür ama inşaat 

mühendisi yanlış yaparsa, siz de gördünüz kaç 

kişi ölüyor. Yani o kadar çok önemliymiş. Bunun 

için müteahhitlere imza hakkını kolay kolay 

vermemek lazım. 

Büyük depremlerin ardından o bölgede uzun 

süre büyük deprem olmaz deniyor, bu doğru 

mu?

Yani şimdi 1939'da Erzincan'da deprem oldu 

ve sıra sıra gitti. Şimdi Doğu Anadolu Fay 

Hattı'nda, yani Elazığ'da da deprem oldu 

ve Kahramanmaraş'a geldi. Tabii Elazığ'ınki 

artık uzun zaman kırılmayacak. Ama Hatay, 

Kahramanmaraş hâlâ artçı depremler 

devam ediyor. Bu bir sene iki sene devam 

edebilir. Kahramanmaraş'ta hemen hemen 

bütün fay hattı kırıldı diyebiliriz. Bu yüzden 

Kahramanmaraş'ta artçı depremler dışında 100 

sene boyunca yeni bir büyük deprem olmayabilir 

diyebiliriz ama tabii ki %100 böyle olacak diye 

bir şey yok. Bunlar sadece bilimin bize sağladığı 

bilgiler dahilindeki ihtimaller. 

Gençlere deprem konusunda ne tavsiye 

edersiniz?

Deprem oldu ve genç, yaşlı demeden herkes 

gönüllü olarak Kahramanmaraş'a gitti. Ama 

eğitiminiz yoksa ne yapabilirsiniz ki? Yani yardım 

malzemeleri taşınabilir, moloz ve beton parçaları 

taşınabilir ama orada hâlâ başka binaların da 

çökme ihtimali var. Japonya’da nasıl yapılıyor 

peki? Genel olarak deprem ekipleri müdahale 

ediyor. Ayrıca itfaiye ekipleri de sadece yangına 

değil, diğer doğal afetlere de müdahale 

ediyorlar. Her ay düzenli tatbikatlar yapılıyor. 

Bu sayede hem ekipler uzmanlaşıyor hem de 

halk bilinçleniyor. Çünkü tatbikat dediğimiz 

şey bir eğitimdir. Ben 2011'den beri deprem 

eğitimi veriyorum. Çocuklara da veriyoruz bu 

eğitimi. İlkokul ve ortaokulda okuyan küçük 

çocuklara da deprem eğitimi vermek lazım. 

Hatta anaokulundaki küçük çocuklara bile bu 

eğitim çizgi filmler aracılığıyla verilebilir. Böylelikle 

büyük, küçük demeden herkes depreme hazırlıklı 

olacaktır.
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DEPREMIN SESI

Kronoloji

VOLKAN
DEMiREL

Türkiye, depremin sesini ilk önce 

ondan duydu. Henüz deprem 

bölgesinden hiçbir görüntü 

yokken, onun videosu anlattı bize 

afetin yıkıcılığını. Sesindeki derin 

korku ve yüzünden süzülen yaşlar, 

en büyük yardım çağrısıydı. 7.7 

büyüklüğündeki depremin en 

şiddetli şekilde yaşandığı Hatay’dan 

seslendi milyonlara. Evet, o kişi 

Volkan Demirel’den başkası değildi.

Volkan Demirel, 21 Eylül 2022’de 

Hatayspor’un başına geçmiş ve o 

tarihten beri Hatay’da yaşamaya 

başlamıştı. Büyük ümitler ve devasa 

hayallerle geldiği medeniyet şehri 

Hatay, Kahramanmaraş Depremi’nde 

âdeta yerle bir olurken de oradaydı 

Volkan. 

Depremzedeler için başlatılan 

“Omuz Omuza” kampanyasında 

canlı yayına çıktı ve bir kez daha 

duygu dolu anlar yaşattı bize. 

"Hatay'da bulunduğum sürede 100 

kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını 

kaybettim. Kalanlar da geleceğini 

kaybetti. Keşke elimizden daha 

fazla şey gelebilseydi. Bu saatten 

sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir 

tarafa” dedi boğuk bir ses tonuyla ve 

ekledi; “Futbolun paydaşları burada, 

yapmamız gereken belli. Ne yazık 

ki şu anda oradaki sorunlar devam 

ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu 

bilerek herkesin elini vicdanına 

koyarak hareket etmesi gerektiğini 

düşünüyorum."
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OLKAN
iREL
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Depremzedeler için başlatılan 
“Omuz Omuza” kampanyasında 
canlı yayına çıktı ve bir kez 
daha bizlere duygu dolu 
anlar yaşattı.

Volkan Demirel, 
“Fenerbahçe’nin Efsane 
Kaptanı” unvanına bir yenisini 
daha eklemişti böylece. Artık 
o, “Depremin Sesi”ydi.

1981 2000 2001 2002 2004 2008

27 Ekim’de 
doğdu.

Akdeniz 
Oyunları'nda Yarı 
finalistliği yaşadı.

İlk defa millî takım 
forması giydi.

Kartalspor'da 
futbol kariyerine 
başladı. 

Fenerbahçe'ye transfer 
oldu. Burada beş Süper 
Lig, iki Türkiye Kupası ve 
üç Türkiye Süper Kupası 
şampiyonluğu yaşadı. 

Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nda 
mücadele eden 
efsane kadroda 
yer aldı. 
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-

Deprem sonrası Hürriyet'e konuşan Demirel, "Kıyamet günü 

geldi diye düşündüm. Hemen oyuncularımı düşündüm. 

Kimseye ulaşamadım. Hemen Burak Öksüz'ün evine gittik, 

enkazdan çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım'ın durumu da iyi. Allah 

kimseye böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, “Ben yaşadığımı bilirim” diyordu. Onun ne yaşadığını az çok tahmin 
edebiliyoruz sadece. Hatta tahmin yürütmeye çalışıyoruz, ötesi yok, ötesi olmuyor. Futbol’daki 
yegâne ayrımın renklerden ibaret olduğunu görüyoruz onun sayesinde. Rekabetin yalnızca yeşil 
sahada kalması gerektiğini görüyoruz. Hâlbuki Fenerbahçe’nin efsane ismiydi o. Her ne kadar 
teknik direktörlüğe soyunmuş olsa da; adı her zaman “Fenerbahçe’nin Efsane Kaptanı” olarak 
anılmıştı ve anılmaya da devam edecekti. O Fenerbahçeli taraftarlara seslenmedi sadece. Yahut 
onu yalnızca Fenerbahçeliler duymadı. Futbola gönül veren-vermeyen herkes Volkan Demirel’in 
yardım çağrısına açtı can kulağını. Belki de onun çağrısıydı, Türk futbol tarihine damgasını 
vurmuş 4 büyük takımın başkanlarını yan yana getiren. 

2014 2014 2019 2021 2022 2023

9 maç üst üste iç 
sahada gol yememe 
rekoru kırdı

Eylül ayında 
futbolculuğu 
bıraktığını duyurdu. 

Eylül ayında 
Hatayspor'un teknik 
direktörü oldu.

84 defa giydiği 
millî takım 
formasını 
devretti.

Aralık ayında Fatih 
Karagümrük takımında 
teknik direktörlük 
görevine başladı.

6 Şubat 
Kahramanmaraş 
Depremi’nin sesi 
oldu.
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Antakya

Hatay 

Adıyaman 

Hazal

Kerem

Ahmet 

Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde yıkılan 

Sultanevler Sitesi’nde enkaz altından 

gelen sesleri tespit eden AFAD ekipleri, 

çalışmalarını bölgede yoğunlaştırmıştı. 

Enkazda yapılan yoğun çalışmalar 

neticesinde 72 saatin sonunda 5 yaşındaki 

Hazal sağ salim çıkarılmış ve ilk yardım 

ekipleri ivedilikle etrafını sarmıştı. Arama 

kurtarma ekipleri başta olmak üzere herkes 

ama herkes gerçekleşen olayın sevincini 

yaşıyordu. Küçük Hazal’a sorulan ilk soru; 

“Su ister misin?” olmuştu. Sevinç gözyaşları 

dökenler şöyle dursun, herkesin yüzünde 

buruk ama umut dolu bir tebessüm 

hâkimdi. Küçük Hazal, kendisine yöneltilen 

soruya şu cevabı vermişti; “Su içmem, daha 

muayene olmadım!” 

O an, gözyaşı dökenlerin dudakları 

tebessüme, tebessüm edenlerin çehresi 

ise tarifsiz bir gülüşe dönüşmüştü. Küçük 

Hazalımız, aralıksız çalışan arama kurtarma 

ekibinin ve tüm Türkiye’nin yüzünü 

güldürmüştü... 

Tedavi altına alınan Hazal’ın ve ailesinin 

sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Asrın felaketi olan depremin 60. saatiydi. 

Türkiye tek bir yürek olmuş, tüm imkânlar 

seferber edilmiş, maddi destekte bulunma 

imkânı olmayanlar ise manevi desteğini 

bir an olsun kesmemişti. Umut dolu bir 

bekleyiş vardı. İlk 72 saat çok kritikti ve 

kritik saatlere girilmek üzereydi. Tam 60. 

saatte, Hatay’da büyük bir olay yaşandı. 20 

günlük Kerem bebek, enkazın altından sağ 

salim çıkarılmıştı. Hâlbuki iki saat aralıklarla 

sürekli emzirilmesi gerekiyordu. Fakat 60 

saat boyunca anne sütü olmaksızın hayatta 

kaldı... Kerem Bebek, depremin en büyük 

hikayelerinden biriydi. Hepimize “Allah’tan 

ümit kesilmez” dedirtti.

Afetin 72. saatinde başka bir hikaye daha 

gerçekleşti. Moloz ve beton yığınlarının 

arasında ümitle bekleyişin, keder ve 

mutluluğun aralıksız yaşandığı bu süreçte 

Minik Ahmet Eren enkaz altından canlı 

olarak çıkarıldı. Sedyeyle ambülansa taşınan 

Ahmet Eren’in ilk sözleri hem duygulandırdı 

hem de güldürdü. “Yarın okulum var” 

diyerek ağlamaya başlayan Minik Eren, hem 

Türkiye’nin hem de yarınların umudu oldu.

bebek

Eren

ü
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Antakya

Adıyaman 

Kuşlu Çocuk

Miray

Depremin 55. saatinde enkazdan çıkartılan 

ismini öğrenemediğimiz küçük erkek 

çocuğu, avucunda taşıdığı muhabbet 

kuşuyla hayata yeniden merhaba dedi. 

Enkaz altında kaldığı süre boyunca elinden 

hiç bırakmadığı muhabbet kuşunu 

bir arkadaşlık ve kahramanlık örneği 

göstererek kendisi gibi hayatta tutmaya 

çalıştı. Dışarıda bekleyen arama kurtarma 

ekibi müdahale ederek muhabbet kuşunu 

besleyip su ihtiyacını giderdi. Enkaz 

altında küçük çocuğun bu davranışı, 

masumiyeti ve hayvan sevgisi, yaşadığımız 

acıyı bir nebze de olsa hafifleterek bizleri 

duygulandırdı. Küçük çocuğun enkaz 

altındaki güçlü ve sağduyulu duruşu Türk 

halkının özeti oldu. 

Depremin en şiddetli şekilde yaşandığı 

illerden biri olan Adıyaman merkezde, 

Bozbey Apartmanı’nda çalışmalar aralıksız 

devam ediyordu. Zamana karşı yarışan 

arama kurtarma ekipleri, yıkılan binanın 

enkazından termal kamera yardımıyla 

aldıkları ısıdan hareketle çalışmalarına 

hız kazandırmıştı. Depremin 178. saatiydi. 

Umutlar tükenmeye başlamıştı. Fakat her 

geçen saat arama kurtarma ekiplerinin 

inancı ve gayreti âdeta artıyordu. Hiçbir 

ümitsizlik emaresi göstermeden canhıraş 

çalışan ekipler, bir hikayeye daha tanık 

oluyordu. Evet, tam 178 saat sonra, arama 

kurtarma ekipleri 6 yaşındaki Miray’a ulaştı. 

Bozbey Apartman’ı enkazında sevinç 

gözyaşları hâkimdi. Enkaz altında 178 

saat boyunca direnen Miray, “Aç mısın?” 

sorusuna, “Hayır ben yedim” diyordu. “Allah” 

diyoruz, Allah’tan umut kesilmez çünkü 

Allah kerimdir.
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Kahramanmaraş 

Adıyaman 

Muhammed Enes & Abdülbaki

Aleyna 

Kahramanmaraş merkezli depremin 

ardından 9 gün geçmiş olmasına rağmen 

arama kurtarma ekipleri çalışmalarına 

ara vermeden devam ediyordu. Gönüllü 

madencilerimiz domuz damı tekniği olarak 

adlandırdıkları usulle, çalıştıkları Pınar 

Apartmanı’nda iki kişi birden çıkarmayı 

başarmıştı. Depremin 198. saatiydi. 

Enkaz altından çıkarılan Muhammed 

ve Abdülbaki kardeşler tedavi altına 

alınmıştı. Durumu iyi olan kardeşlerden biri, 

“Kardeşim vücut yapıyor, sporla ilgileniyor. 

Onun protein tozları vardı. Onu kullandık. 

İçim çok rahattı. Kurtarılacağımı biliyordum. 

Dua ettik enkaz altındayken. Orada içeriye 

hava geliyordu. Dışarıda oradaki kadar iyi 

nefes almadım. İçime çektikçe çekesim 

geliyordu. Oksijen problemi hiç yaşamadık” 

ifadelerini kullandı. Enkaz altındayken 

hiçbir zaman ümitlerini kaybetmediklerini 

de belirten iki kardeş, büyük bir hikayenin 

başrolleri olmuştu.

Bazen kâbus görürüz ve o gecenin 

sabahı bir türlü gelmez. Uyumamız da 

lazımdır ama ne yataktan kalkabiliriz 

ne de uyuyabiliriz. Oysa 2-3 saat vardır 

şafağın sökmesine. Fakat o 2-3 saat bir 

türlü geçmez... Ancak bu kadar empati 

kurabiliyoruz. Fazlası yok. Bir can düşünün 

ki tam 248 saat boyunca enkazın altında 

yaşam mücadelesi veriyor. Onca açlığa, 

susuzluğa ve soğuğa rağmen sağ salim 

şekilde çıkarılıyor enkazın altından. 17 

yaşındaki Aleyna Ölmez, asrın afetine, asrın 

hikayesi oluyor böylece. 

İlk muayenesini yapan doktorlar, Aleyna’nın 

böbrek fonksiyonlarında herhangi bir 

bozulma olmadığını görüp; “Bilimin 

açıklayamayacağı bir durum bu” diyor. 

Aleyna nasıl hayata tutundu bilmiyoruz 

ama 248 saat boyunca enkazın altında 

direnmiş olmak, yeryüzünün en büyük 

başarısıdır kuşkusuz. Zira enkazın altındaki 

ihtiyaçlar yalnızca fizyolojik değil, aynı 

zamanda psikolojiktir de. Aleyna Ölmez... 

Türkiye’nin umudu, inancın adı ve asrın 

hikayesi... 

Ölmez

Bu hikâyelerin kahramanlarına 
şifa diliyoruz. Kendi hikâyelerini 
kendi ağızlarından duymak için 

sabırsızlanıyoruz şimdiden. O 
güne değin, selam ve dua ile... 
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iLK YARDIM

DEPREM SONRASI 
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Deprem, çoğu zaman psikolojik ve 

fizyolojik zararlara neden olan doğal 

afetlerden biri. Deprem sonrasında 

yaralıya müdahalede ilk yardımı iyi 

bilmek; herhangi bir enkazdan hayat 

kurtarabilmek için son derece önemli. 

Kanamalar, yaralanmalar, yanmalar, 

ezik ve kırıklar en sık karşılaşılan 

zararlar olarak karşımıza çıkıyor. Göçük 

altından yaralıları çıkarırken dikkat 

etmemiz gereken pek çok husus var. 
Bilinçsizce yapılan yardımlar daha ağır 
yaralanmalara neden olabiliyor.  

İlk kuralımız, yaralının vücudunun 
katlanmayacak, boynunun ve belinin 
sağa sola, arkaya öne kıvrılmayacak 
şekilde çıkarılması. Depremzedenin 
herhangi bir yere sıkışmadığından 
emin olduktan sonra onu dışarı çıkarma 
işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Madde madde sıralayacak olursak;

Depremde Yaralanan Birine Ilk Yardım Uygularken Bunları Yap; 

Depremde Yaralanan Birine Ilk Yardım Uygularken Bunları Yapma; 

• Önce kendinizin ve çevrenizin can 
güvenliğini sağlayın

• Çevrede ilk yardım konusunda daha 
deneyimli birisi varsa, ana müdahaleyi ona 
bırakın ve yardımcı konuma geçin

• Soğukkanlı ve çevrenizi sakinleştirecek 
şekilde davranın

• Yaralıyı soğukkanlı ve hızlı bir şekilde 
kontrol edin

• Yaralı ya da hastanın bulunduğu yerin 
gaz, elektrik vb. kaçağı gibi tehlike içerip 
içermediğini saptayın

• Sadece bildiğiniz konularda müdahale edin 
• Yaralıyı ve yakınlarını sakinleştirin 
• Yaralı ya da hastanın tehlikeli bölgeden 

çıkarılması, ilk yardımın daha uygun 
koşullarda yapılacağı yere aktarılması veya 
ambulansa nakli sırasında, yaralanma ya 
da hastalığın durumuna uygun ve durumu 
kötüleştirmeyecek şekilde taşıyın 

• Olay yerine ulaşan sağlık personeline 
detaylı ve doğru bilgi verin.

• Kazazedeyi sırt üstü yatır 

• Ayakların altına destek koyarak 20-30 
cm kadar kaldır

• Yaralıyı (varsa pansuman ve turnike 
görülecek şekilde) battaniye ile sar

• Solunum ve nabzı 3-5 dakika aralıklarla 
kontrol et

• Kanayan yer üzerine (parmakla temiz 

bir bez kullanılarak) baskı yap 

• Yanan bölge varsa üzerine bol su dök

• Yanan bölge üzerindeki elbiseleri 
(giysiler) keserek, sıyırmadan çıkar

• Donma söz konusuysa depremzedeyi 
kapalı ve ılık yere taşıyarak ıslak ve 
donmuş elbiseyi çıkarıp başı dâhil 
battaniyeye kundak gibi sar.

• Bilmediğin konuda müdahale etme

•  Boyun ve omurga tespiti yapmadan 
depremzedeyi hareket ettirme

•  Vücuda saplanmış bir cisim varsa çıkarma

•  Kırık-çıkık uzuvlar varsa bu uzuvları 
sabitlemeden depremzedeyi hareket 
ettirme

•  Olay yerine ulaşan sağlık personeline 

yalan veya eksik bilgi verme

•  Göçük altından yeni çıkmış 
depremzedelere su veya yemek verme

•  Yanık bölgelere su dışında (salça, diş 
macunu, yoğurt, patates vb.) herhangi 
madde sürme

•  Donma durumunda kesinlikle masaj 
yapma
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DEPREM SONRASINDA EN 
ÖNEMLİ İHTİYAÇLARDAN BİRİ:

PSiKOLOJiK 
iLK YARDIM

26 I  aynenderg i .com



» Bir yardım sağlayıcı olarak ilişkilerinizi kötüye 

kullanmayın. 

» Yerine getiremeyeceğiniz sözler ya da yanlış 

bilgiler vermeyin. 

» Depremzedeleri yardım almaya zorlamayın, 

ısrarcı ve rahatsız edici olmayın. 

» Size hikâyelerini anlatmaları için baskı 

yapmayın. 

» Hikâyelerini başkalarıyla paylaşmayın. 

» Onları eylemleri ya da duygularından ötürü 

yargılamayın.

» “Başka birisi tüm ailesini kaybetti, sen yine 

şükret”, “En azından canına geleceğine 

malına geldi”, “Seninki de dert mi? Benim 

şöyle sorunlarım var” gibi kıyaslayıcı cümleler 

kurmayın.

» Konuşurken teknik terimler kullanmaktan 

kaçının.

» Gerçekleştirilen yardım organizasyonlarını 

afetzedelerin yanında eleştirmeyin.

» Yardım karşılığında para ya da herhangi bir 

iyilik istemeyin.

Deprem gibi yaşamı derinden etkileyen afetlerde 

psikolojik ilk yardım da en az fizyolojik ilk yardım 

kadar önemli. Depremi yaşayan bireyler, gerekli 

psikolojik desteği almadıklarında bu afetin izlerini 

bir ömür boyu taşma riskiyle karşı karşıya kalabilir. 

Sağ veya yaralı olarak deprem bölgesinden 

çıkarılan her kişinin psikolojik desteğe ihtiyaç 

duyacağı tartışılmaz bir gerçek. 

Peki, bu insanlara psikolojik destek verirken nelere 

dikkat etmeliyiz? Her şeyden önce eğer bölgede 

psikiyatr, psikolog veya psikolojik danışman varsa 

bu desteği onların gerçekleştirmesini sağlamalıyız. 

Eğer afet bölgesinde bu eğitimlere sahip 

profesyoneller yoksa ve depremzedenin iletişim 

kurmaya ihtiyacı varsa aşağıdaki maddelere dikkat 

ederek ona yardımcı olabilirsiniz.

Depremde Yaralanan Birine Psikolojik 

Ilk Yardım Uygularken Bunları Yapın;
Depremde Yaralanan Birine Psikolojik 

Ilk Yardım Uygularken Bunları 

Yapmayın;

» Dürüst ve güvenilir olun. 

» Depremzedelerin kendi kararlarını verme 

haklarına saygı duyun. 

» Önyargılarınızın ve eğilimlerinizin 

farkında olun ve onları bir kenara bırakın. 

» Şu an yardım istemeseler dahi ileride 

istediklerinde yardıma ulaşabilecekleri 

konusunda bilgilendirin. 

» Mahremiyete saygı gösterin ve 

gerekiyorsa hikâyeleri gizli tutun.

» Kişilerin kültürüne, yaşına ve cinsiyetine 

uygun bir şekilde davranın.

» Sabırlı, sakin ve anlayışlı olun.

» Dürüst olun. Bilmediğiniz durumlar için 

“Bilmiyorum ama sizin için öğrenmeye 

çalışacağım” gibi olumlu cevaplar verin.

» Sessizliğe izin verin. Konu açmak için 

ekstra çaba göstermeyin.

» Mümkünse aileleriyle bir araya getirin ve 

sevdikleri ile ilişki kurmalarını sağlayın.
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Şensi 
Depremi
23 Ocak 1556 yılında Çin yerel halkı, gözlerini çok şiddetli 

bir sarsıntıyla açtı. İddialara göre 8,0 büyüklüğünde olan 

bu deprem 830.000 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülkenin 

nüfusunun %60’nın öldüğü bu deprem, toplamda 97 ilçeyi 

etkilemiştir. Depremin bu denli yıkıcı olmasının sebepleri 

arasında toprak ve uçurum kenarlarında inşa edilen mağaramsı 

evler gösterilmektedir.

"Deprem, 

kendi za-

rarından 

başka ne-

den olduğu 

yangın, sel 

ve toprak 

kayması 

gibi olayları 

da tetikle-

diği için en 

büyük do-

ğal afettir."
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Tangshan Depremi

Endonezya 
Depremi

28 Temmuz 1976’da Çin’in Tangshan şehrinde meydana gelen bu deprem 255.000 

kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Depreme hazırlıksız yakalanan ve ne yapacağını 

bilemeyen halk, paniklemiş ve yaşanan bu izdiham birçok cana mâl olmuştur. 8,2 

büyüklüğündeki bu deprem toplamda 2.2 gigaton güç oluşturdu ve sadece 10 

saniye sürdü. Deprem 6 km uzunluğunda, 8 km genişliğindeydi. Sona erdiğinde 

ise geride binlerce yaralı ve yıkık bir şehir bıraktı.

2004 yılında saat 00.58’de Sumatra adasında gerçekleşen bu deprem 14 ülkede 

230 binden fazla insanın ölümüne sebep oldu. 9.3 büyüklüğündeki depremi, 

yüksekliği 30 metreyi bulan dev dalgalar takip etti. Hesaplamalara göre deprem, 

gezegende 1 cm’lik bir hareketlenmeye sebep oldu. Ülke halkı için tüm dünya 

seferber oldu ve 14 milyar dolar yardım toplandı. 
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“Kubbeyi Yere Koymayan Bilge” 

Turgut 
Canse-

ver’i 
Sevmek İçin 

10 Neden

E R C A N

Y I L M A Z
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1) Güçlü bir manevi çevrede yetişti. Babası Türk 

Ocağı’nın kurucularından tıbbiyeli Hasan Ferid Bey, 

annesi Filibe’de müderris Mehmed Efendi’nin kızı ve 

Kız Öğretmen Okulu’nun ilk mezunlarından Hatice 

Samime Hanım’dır.

Çocukluk ve gençlik yıllarında babası vasıtasıyla 

Türkiye’nin önemli bilim ve düşünce adamlarının 

sohbetlerine katıldı. Muhammed Hamdi Yazır, 

Neyzen Emin Efendi, Ahmet Avni Konuk, Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Âsaf Hâlet Çelebi bunlardan 

bazılarıdır. Bu büyük düşünürler onun fikir ve inanç 

dünyasını şekillendirdi.

2) İyi bir eğitim aldı. İlköğrenimini Ankara Keçiören’de 

ve Bursa Muradiye’de, liseyi İstanbul Galatasaray 

Lisesi’nde, yükseköğrenimini İstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi (bugünkü Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi) Mimarlık Bölümü’nde 

tamamladı.

 Lise ve üniversite yıllarında Mehmet Cavit 

Baysun’dan tarih, Muvaffak Benderli’den dîvan 

edebiyatı, Ali Karsal’dan resim dersleri aldı. Resim 

hocası ve Neyzen Halil Dikmen, İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Dekanı Mazhar Şevket İpşiroğlu, 

aynı üniversitede sanat tarihi hocası olan Ernst 

Diez ve Güzel Sanatlar Akademisi hocalarından 

Mimar Sedat Hakkı Eldem de etkilendiği önemli 

isimlerdendir.

3) Türkiye’de doktora yapan ilk mimardır. “Selçuk ve 

Osmanlı Mimarisinde Üslup Gelişmeleri: Türk Sütun 

Başlıkları” adlı tezi Türkiye’de sanat tarihi alanında 

yapılan ilk doktora tezidir. Bu tezle Turgut Cansever 

doktora yapan ilk mimar unvanını almıştır.

4) Turgut Cansever, son derece ince ruhlu, sanatçı 

bir kişiliğe sahiptir. 26 Ekim 1936 tarihinde henüz 16 

yaşında iken İstanbul’da bir resim sergisi açtı. Neyzen 

Halil Dikmen’den arkadaşı Neyzen Niyazi Sayın ile 

birlikte ney dersleri aldı.

5) Güzel bir adamdır. Allah güzeldir, güzeli sever. 

Ona göre, “insanın dünyadaki vazifesi dünyayı 

güzelleştirmektir.” 

Türk evi, bu güzelliği yansıtmalıdır. Ona göre, 

Türk evi hem heyet-i umumiyesiyle, hem de 

bütün unsurlarıyla, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) ifade 

ettiği şekilde insanın aslî vazifesi olan dünyayı 

güzelleştirme görevini gerçekleştirme bilincinin ve 

iradesinin yansımasıdır. 

İslam şehri, insanlık tarihinin en müstesna ürünüdür. 

Turgut Cansever’e göre ev, basit bir sığınak olmayıp 

insanın bütün hayatını kapsayan bir üründür. Tavan 

gökyüzünü, halı da üstüne basılan cenneti temsil 

etmektedir.

6) Turgut Cansever; nevi şahsına münhasır, 

devamlı düşünen, daha güzeli arayan, sorgulayan 

ve çirkinliklere karşı sürekli haykıran bir isimdir. Bu 

yönleriyle dikkat çekmiştir. Mimari projeleri ulusal 

ve uluslararası alanda çeşitli ödüllere lâyık görülen 

Turgut Cansever, “Türk Tarih Kurumu” ve “Ertegün 

Evi” ile 1980’de, “Demir Evleri” ile 1992’de Uluslararası 

Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü alarak dünyada bu 

ödülü üç defa alan tek mimar oldu. Meslekî pratiği, 

düşünsel ve felsefî yaklaşımı ile 1990’da II. Ulusal 

Mimarlık Ödülleri kapsamında Büyük Ödül (Sinan 

ödülü) ona verildi. 

2005 yılında, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel 

Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl verilen 

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne, vefatından kısa bir 

süre önce de 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür 

Sanat Büyük Ödülü’ne lâyık görüldü.

Devamı aynendergi.com’da ⭐

Turgut Cansever'in Ankara Ballıkuyumcu Toplu 
Konut Alanı Projesi'nden kesit. 
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DepremçantasI

AFET VE ACIL DURUM ÇANTASI NASIL HAZIRLAN-MALI?
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Deprem
Afet ve Acil Durum Çantasının Içerisinde 

Neler Olmalı?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su 

kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) 

gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, 

meyve suyu, vb.).

Önemli Belge Fotokopileri

• Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

• Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

• Zorunlu Deprem Poliçesi

• Diplomalar

• Pasaport, banka cüzdanı vb.

• Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

• İç çamaşırı

• Çorap

• Yağmurluk

• İklime uygun giysiler

• Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu 

alınmalı.

Hijyen Malzemeleri

• Sabun ve Dezenfektanlar

• Diş fırçası ve macunu

• Islak mendil

• Tuvalet kâğıdı

• Hijyenik ped

Diğer Malzemeler

• İlk yardım çantası

• Uyku tulumu veya battaniye

• Çakı, düdük, küçük makas

• Kâğıt, kalem

• Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/

uzun ömürlü pil seçilmeli)

AFAD’tan aldığımız bilgiler 
doğrultusunda afet ve acil durum çantası 
hazırlıyoruz:

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım 
ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı 
ve değerli evraklarınızı saklayacağınız 
bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve 
sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç 
duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu 
bir Afet ve Acil Durum Çantanızın 
hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması 
önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz 
kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) 
ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları 
da içermelidir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek 
ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere 
ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa 

bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip 
durumlar için afet çantanızın içinde 
olması gerekenleri doğru belirleyip, 
çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde 
saklamanız çok önemlidir. Afet ve 

Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş 
yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda 
da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte 
ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, 
çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin 
kolay ulaşabileceği bir yerde 
saklamalısınız. Engelli bireylerin 
özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın 
içine eklemeniz gerekenleri de 

unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek 
ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, 
bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini 
büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
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AFAD Gönüllülük Sistemi İlkeleri

01 AFAD Gönüllüleri, 

çalışmalarında her 

canlının yaşama hakkını 

öncelikli ilke olarak 

kabul eder.

02 AFAD Gönüllüleri; çalışmalarını din, dil, ırk 

ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın adalet ve eşitlik 

prensipleri çerçevesinde yürütür. Farklı düşünce 

ve inançlara saygı gösterir. Tüm paydaşlarla 

ilişkilerde karşılıklı saygıya önem verir.

Afet ve Acil Durum Yönetim 

Başkanlığı ya da bilinen adıyla 

AFAD, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 

ve Ekinözü ilçelerinde gerçekleşen 

depremlerle birlikte son dönemde 

en sık duyduğumuz kelimelerden 

biri oldu. Depremin ilk saatlerinden 

itibaren organize olan ve zarar 

gören illerde yardıma koşan AFAD 

Gönüllüleri, enkaz çalışmalarında 

hayatî görevler üstlendiler. Toplamda 

7.300 personeli olan AFAD’ın tüm 

Türkiye genelinde 100.000’in üzerinde 

gönüllüsü bulunuyor. Yıkılan binlerce 

binaya çeşitli parametreleri göz 

önünde bulundurarak öncelik sırasına 

göre müdahale eden AFAD ekipleri, 

AKUT, UMKE, yerel yönetimlerin arama 

kurtarma ekipleri ve diğer ülkelerin 

gönderdikleri profesyonel arama 

kurtarma ekipleri ile beraber binlerce 

vatandaşımızı enkazdan çıkarmayı 

başardılar.

AFAD’ın ve diğer ekiplerin canla başla 

verdiği mücadele ekranları başında 

izleyen milyonlarca insana ilham olmuş 

olacak ki AFAD Gönüllüsü olabilmek 

için yüz binlerce yeni başvuru 

yapılmış. Peki, isteyen herkes AFAD 

Gönüllüsü olabilir mi? Gelin, bu soruyu 

cevaplamadan önce AFAD Gönüllülük 

Sistemi İlkeleri’ni inceleyelim.

Gonullu Ol!
AFAD Için .. . . ..

Y U N U S 

ATA L AY
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Başvuru Koşulları Nelerdir?

Nasıl Başvurabilirim?

AFAD Gönüllüsü Seviyeleri

03 AFAD Gönüllüleri tüm 

faaliyetlerinde saydamlık ve 

hesap verebilirlik ilkelerine 

uyar.

04 Gönüllülük faaliyetleri 

kapsamında gizlilik kaydıyla 

edindikleri bilgileri üçüncü 

taraflarla paylaşmaz.

05 AFAD Gönüllüleri, gönüllülük 

faaliyetlerini; iş birliği, dayanışma 

ve paylaşım içinde yürütmeye özen 

gösterir.

1. AFAD Gönüllüsü olmaya 

istekli 15 yaşını doldurmuş 

ve T.C. vatandaşı olan herkes 

gönüllü olabilir.

2. AFAD Gönüllüsü 

adaylarının eğitim ve çalışma 

programlarını aksatmayacak 

zaman opsiyonlarına sahip 

olması gereklidir.

3. AFAD Gönüllülük 

eğitimlerine/ görevlerine 

katılacak olan AFAD 

Gönüllüsü adaylarının 

sağlık durumlarının alan 

çalışmalarına ve seyahate 

uygun olması gereklidir.

AFAD Gönüllülük Sistemi'ne başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Başvuru 

yapan kişiler SMS ve e-posta yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) 

yönlendiriliyor. Gönüllü adayları gönüllülük sistemi kapsamındaki eğitim, 

faaliyet ve görevleri bu portal üzerinden takip edebiliyor.

1- Temel AFAD Gönüllüsü

AFAD Gönüllüsünün kim 

olduğu ve AFAD Gönüllüsüne 

neden ihtiyaç duyulduğunun 

farkındalığına sahip, afetlerle 

ilgili temel kavramları 

bilen, yangın, tahliye ve ilk 

yardım konularında ön bilgi 

sahibi olarak farkındalık 

kazanmış, AFAD Gönüllülük 

sistemi uzaktan eğitimlerini 

tamamlamış gönüllülerdir.

Tüm AFAD Gönüllüleri Temel 

AFAD Gönüllüsü olabilir.

2- Destek AFAD Gönüllüsü

Arama ve kurtarma, sosyal 

yardım, yangın, ilk yardım 

gibi konularda, afet ve acil 

durum hallerinde profesyonel 

ekiplere destek olabilecek 

bilgi ve beceriye sahip, destek 

olmak istediği alanla ilgili İl 

Müdürlüklerimizce düzenlenen 

yüz yüze eğitimleri başarı ile 

tamamlamış ya da o alanda 

geçerli bir eğitimi olduğunu 

belgeleyebilen gönüllülerdir.

18 yaşını doldurmuş gönüllüler 

Destek AFAD Gönüllüsü 

eğitimlerine katılabilecektir.

3- Uzman AFAD Gönüllüsü

AFAD Gönüllüsü olmuş ve 

kendi alanlarında (haberleşme, 

psikiyatri, tercüme, vb.) 

kariyer sahibi, uygun zaman 

dilimlerinde gönüllü katkı 

sunabileceğini belirten 

gönüllülerdir.

18 yaşını doldurmuş gönüllüler 

Uzman AFAD Gönüllüsü 

olabilecektir.

Devamı aynendergi.com’da ⭐
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380
1 Deprem, 
2 Ülke, 
2 Mezar 
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Türkiye’den sonra depremin en şiddetli yaşandığı ikinci ülke 

Suriye oldu. Türkiye’de binlerce insanın hayatına mâl olan 

asrın felaketi, Suriye’nin kuzeyini de koca bir moloz yığınına 

çevirdi. Acımız ortaktı. Aynı kaderi yaşadık onlarla. Göğsünde 

kalp taşıyan ve o kalbin içinde vicdan taşıyan her insan, 

bu tarifsiz acıyla sarsıldı. Birçoklarımız deprem bölgesine 

gitmese de asrın afetinin açtığı yaraları bizatihi görmese 

de bölgeden gelen görütünlüler yetti içimizi sızlatmaya. 

Asırlar geçse de unutulmayacak iki fotoğraf kaldı geriye. Biri 

Türkiye’nin sembolüydü diğeri ise Suriye’nin.

Mesut Hançer, enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden 

kızının elini bırakmamış ve saatlerce hiçbir şey yemeden ve 

hiçbir şey demeden öylece beklemişti kızının başında. Günler 

sonra konuşmuş ve şunları söylemişti; “Elini bırakamadım. 

Kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Annemi, kardeşlerimi, 

yeğenlerimi depremde kaybettim ama hiçbir şey öz 

çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez.”

Mesut Hançer, kızını defnettikten sonra bir kez daha yanı 

başındaydı yavrusunun. “380” yazılı o mezar, hiçbirimizin 

hafızasından silinmedi ve silinmeyecek. 

380
İkinci fotoğraf ise Suriye’den. İlk bakışta alelâde bir mezardan 

ibaretmiş gibi görünüyor. Fakat işin aslı yürek burkan türden. 

Arapça birtakım şeylerin yazılı olduğu mezardaki kelimeleri 

Türkçeye çevirdiğimiz zaman; “İsmi yok. Yeşil montlu küçük 

kız” cümleleriyle karşılaşıyoruz. Bir kez daha kendini yeniliyor 

içimizde acı ve ızdırap. 

Ve şairin o mısraları geliyor aklımıza... Yutkunuyor ve susuyoruz;

“Gökyüzünün başka rengi de varmış

Geç farkettim taşın sert olduğunu...”
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NEDEN 
BU KADAR 
YIKICI 
OLDU?

KAHRAMANMARAŞ DEPREMI 
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6.0 büyüklüğündeki bir deprem 1 

atom bombası enerjisine tekabül 

ediyorken, 7.7 büyüklüğündeki 

deprem toplamda 132 atom 

bombasına eşdeğer enerji açığa 

çıkarmaktadır. Hiroşima Atom 

Bombası'nın açığa çıkardığı enerji 

yoğunluğu 15 trilyon joule iken 

Kahramanmaraş depreminde 

açığa çıkan enerji yoğunluğu 30 

katrilyon jouledir.

01

05

02

06

- 7.7 büyüklüğündeki 

depremin ardından 

meydana gelen 7.6’lık 

irkitilmiş deprem, 

uzmanlara göre olağandışı 

ve eşine az rastlanır 

bir doğal afet olarak 

nitelendirilmektedir. 

Depremin etkilediği 10 

ilin toplam büyüklüğü 

108.812 kilometrekare iken 

Bulgaristan’ın toplam 

büyüklüğü 108.489 km, Güney 

Kore’nin 99.909, Azerbaycan’ın  

2.629, Avusturya 82.445, 

Gürcistan’ın 69.700, Danimarka 

42.434, İsviçre 39.997, Hollanda 

33.893 kilometrekaredir. 

03

Depremin genel 

etki alanı 1.200.000 

kilometrekaredir.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 

depremin derinliği 7 km olarak 

saptandı. 2011 yılında Japonya’yı 

etkileyen 9,0 büyüklüğündeki 

deprem Oshika Yarımadası’nın 72 km 

doğusunda, Pasifik Okyanusu’nda ve 

30 km derinlikte meydana gelmiştir. 

1960 Büyük Şili depreminin derinliği 

33 km, 2004 Sumatra-Andaman 

Adaları depremi 30 km, 1964 Alaska 

depremi ise 25 km derinliktedir.

04

08

University College 

London, Risk ve Afet 

Azaltma Enstitüsü 

Başkanı Joanna Faure 

Walker: “Kahramanmaraş 

depremi, 2016’da 

İtalya’yı vuran 6,2 

büyüklüğündeki 

depremden 250 kat daha 

fazla enerji açığa çıkardı.”

Yaşanan depremle 

beraber kırılan fay 

hattı üzerinde güney 

batıya doğru 3 

metrelik bir ötelenme/

atım gerçekleşmiştir.07
Depremin etkilediği 10 ilin 
toplam nüfusu 13.5 milyonun 
üzerinde iken Tunus’un 
toplam nüfusu 12.2 milyon, 
Belkiça’nın 11.6, Ürdün’ün 11.1, 
Çek Cumhuriyeti’nin 10.5, 
Yunanistan’ın 10.4 milyondur.

119 dünya ülkesinin ayrı ayrı 
nüfusu 13.5 milyonun altındadır.

Devamı 

aynendergi.com’da ⭐
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ÇO-
CUK-
LAR-

LA 
AFET 

HAKKINDA 
KONUŞMAK
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Çok küçük çocuklar için:

-  Ne olduğuna ve bunun onları nasıl etkileyeceğine 

dair somut açıklamalar yapın (Örneğin; bir ağaç 

dalı elektrik tellerinin üzerine düştü ve bu nedenle 

ışıklar yanmıyor.) 

- Çocuklara, bir felaketten sonra kendilerinin ve 

içinde bulundukları toplumun toparlanmasına 

yardımcı olmak için çalışan birçok kişi olduğunu 

söyleyin (elektrik şirketinin onarım ekipleri veya 

itfaiyeciler, polis, sağlık görevlileri veya diğer acil 

durum personeli gibi)

- Onları güvende tutmak için atılan tüm adımları 

onlarla paylaşın. Küçük çocuklar genellikle tekrar 

bir felaket olacağından endişelenirler. Onları durum 

hakkında bilgilendirmek bu endişeyi azaltacaktır.

Daha büyük çocuklar için: 

- Afet ve kurtarma çalışmaları hakkında 

muhtemelen daha fazla bilgi isteyecekler ve 

bundan faydalanacaklar. Hangi yaşta olursa olsun, 

çocuklara zaten bildiklerini belirtin ve hangi soruları 

olduğunu sorarak başlayın ve bunu sohbet için bir 

rehber olarak kullanın. 

- Felaketle ilgili medyada yer alan bilgileri sınırlayın 

eğer çocuklar medyada yer alan haberleri 

izleyeceklerse, canlı yayınlardan uzat tutun. Bunun 

yerine, kapsamı ön izlemeye çalışın ve ardından 

soruları yanıtlamak ve bilgileri işlemelerine 

yardımcı olmak için onlarla birlikte izleyin.

- Kendi dünyalarında neler olup bittiğini 

anlayabilmeleri için olanlarla ilgili temel bilgileri 

almak çocuklara yardımcı olabilir. Ancak 

unutmayın, gereksiz ayrıntılar, rahatsız edici 

görüntüler veya sesler onları yalnızca alarma 

geçirecektir. Bir afetin ardından medyadan 

uzaklaşmak ve birlikte oturup ailece konuşmak iyi 

bir yöntemdir.

- Çocuklarınızın kafasındaki tüm soru işaretlerini 

giderdiğinizden emin olun. Çoğu zaman sınırlı 

bilgilere dayalı veya kendilerine söylenenleri 

yanlış anladıkları için korkuları vardır. Mümkün 

olduğunda çocukları rahatlatın, ancak korkuları 

gerçekçiyse yanlış güvence vermeyin. Bunun 

yerine, bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını 

öğrenmelerine yardımcı olun.

Tüm bunların yanı sıra çocukların evdeki 

rutinlerinin devamını sağlamak gerekiyor. 

Çocuklarınızın uyku saatleri, yemek düzenleri gibi 

alışkanlıklarını bozmadan 

rutinlerini sürdürmek 

oldukça önemli. Tüm 

anne-babaların ve 

sevgili çocukların süreci 

mümkün olan en sağlıklı 

şekilde atlatması en 

büyük temennimizdir.

Haydi gelin, 67.000 çocuk doktoru tarafından desteklenen tek ebeveynlik sitesi olan 

“healthychildren.org” üzerinden “Çocuklarla Afet Hakkında Konuşmak” makalesine eğilelim ve 

afet sonrasında bilinçli ebeveyn yaklaşımlarını irdeleyelim: Çocuklar neler olduğunu ve kendilerini, 

ailelerini ve arkadaşlarını korumak için neler yapabileceklerini anladıklarını hissettiklerinde olası 

bir felaketle daha iyi başa çıkabilirler. Afet hakkında konuşurken onları yalnızca korkutabilecek 

gereksiz ayrıntılar vermeden, anlamalarına yardımcı olacak temel bilgileri vermekte fayda var.
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İHH Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Kars ile Röportaj

“ASIM’IN 
NESLi” 
GENÇLERi 
GÖRDÜK
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İHH ekibinin 
başarısı ortak 
bir amaçla 
en zor şartlar 
altında tıpkı 
aynı anne 
babadan 
doğmuş 
kardeşler 
gibi samimi 
bir şekilde 
çalışmasına 
bağlıdır. 

Afet bölgesine ne zaman ve nasıl ulaştınız?

Halihazırda sahada olan ekiplerimizle birlikte 

öncelikle yakın illerde bulunan arama kurtarma 

ekiplerinin sevki ile afetin gerçekleştiği andan 

itibaren yaklaşık iki saat içinde çalışmalarımıza 

başladık. İlk yaralı afetzedemizi yaklaşık saat 9 

sularında kurtarmak nasip oldu. Bu aşamada ayrıca 

ülkenin her yerinde bulundan ekiplerimizin kara ve 

havayolu ile afet bölgesine sevkini sağladık. Gerek 

daha önce tedbirden bölgede yer alan depolarımıza 

sevk ettiğimiz donanım, gerekse diğer illerden 

gelen ekiplerin donanımlarıyla gecikmeye mahal 

vermeksizin çalışmalarımıza başladık.

Afet bölgesine ulaştığınızda ilk ne hissettiniz?

Afet bölgesine ulaştığımızda afetin ve yıkımın 

ne derece büyük oluğunu ve afet alanında 

yapılacak çok fazla şey olduğunu çok fazla insana 

destek olmamız gerektiği yönünde büyük bir 

sorumluluk hissettik.

Süreç boyunca sizi en çok etkileyen olaylar 

nelerdi?

Burada yaşanılan afetin her bir anı bizler için 

unutulmaz niteliktedir. Dolayısıyla yaşanılanlar 

arasında böyle bir sıralama ve sınıflandırma 

yapmayı uygun bulmuyor ve bu husustaki 

hassasiyetimizi anlayışla karşılayacağınıza 

inanıyorum.  

Afet bölgesinde sizi en çok ne zorladı?

Sürecin ilerleyen aşamalarında aştığımız bir 

takım iletişim sorunları ile ulaşım hatlarının 

zarar görmesi sebebiyle ikmal hatlarında 

birtakım problemler yaşansa da çok zorlandık 

diyebileceğimiz bir durum yaşanmadı.
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Buradan çıkardığınız derslerden yola 

çıkarak, sizce olası bir deprem anında 

nasıl davranmalıyız?

Buradan çıkarılan en önemli ders, 

deprem anında doğru davranıştan ziyade, 

öncesinde ve sonrasında doğru davranış 

şekillerinin ne olduğu hususunda AFAD 

koordinasyonunda vakfımız eğitmenlerinin 

de verdiği Temel Afet Bilinci eğitimlerine 

fırsatı olan herkesin katılmasını ve 

bu bağlamda bilinçlenme yönünde 

çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyoruz.    

IHH ekibinin başarı sırrı nedir?

İHH ekibinin başarısı ortak bir amaçla en 

zor şartlar altında tıpkı aynı anne babadan 

doğmuş kardeşler gibi samimi bir şekilde 

çalışmasına bağlıdır. Afetin zorluğunun her 

zerremizde dahi hissedildiği zamanlarda 

bile ekip arkadaşlarımın arasında tek 

bir serzeniş, en ufak sert söz işitmedik. 

Bu durumun sağlanmasında vakfımızın 

yerleşik kültürünün önemli bir yeri olduğu 

kanaatindeyim.
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Deprem bölgesinde hangi 

alanlarda yardımlarda 

bulundunuz?

Arama kurtarma çalışmaları 

haricinde acil yardım ekiplerinin 

çalışmaları kapsamında da gıda, 

barınma ve giyecek gibi birçok 

alanda deprem bölgelerine yardımlar 

ulaştırıldı. İHH tarafından deprem 

bölgelerine yönelik yapılan yardım 

çalışmaları şu şekilde: 

• 1 milyon 284 bin 976 adet sıcak 

yemek

• 5 milyon 304bin 721 adet ekmek

• 750 adet yardım TIR’ı ve kamyonu

• 143 bin 317 adet battaniye 

• 1 milyon 348 bin 249 adet su 

• 57 bin 873 adet hijyen kiti 

• 226 bin 596 kıyafet

• 12 bin 612 adet bebek maması

• 65 bin 949 adet bebek bezi

• 322 bin 624 adet gıda ve ikramlık

• 38 bin 954 adet eşya ve bu 

yardımlarımız artarak devam 

etmektedir.

Bölgedeki tüm ihtiyaçlar giderildi 

mi? Önümüzdeki süreçte deprem 

bölgesine yardımda bulunmak 

isteyenler ne yapabilir?

Bölgenin yeniden imarı ile başlayacak 

yaraların sarılması sürecinin uzun 

bir vakit alacağı gerçeği göz önünde 

bulundurulduğunda buradaki 

ihtiyacın süreklilik arz edeceği açıktır. 

Yardımda bulunmak arzusunda 

olanlara tavsiyem, yardımların en 

etkili şekilde fayda sağlaması adına 

kurumumuz veya başka kurumların 

koordinesinde hareket etmeleridir. 

Bu şekilde yardımlar herhangi bir 

kayba uğramadan aciliyet sırasına 

göre en doğru zamanda en doğru 

kişiye ulaştırılabilir.

Bölgeye yardıma gelen 

gençler hakkındaki duygu ve 

düşünceleriniz nelerdir? 

Mehmet Akif’in “Asım’ın nesli” 

dediği gençleri gördük burada. 

O kardeşlerimiz bizleri gerçekten 

duygulandıran çalışmalara burada 

imza attılar. Rabbim hepsinden 

razı olsun. Çok büyük bir özveri ve 

samimiyetle çalıştı bu kardeşlerimiz. 

Hepsine teşekkür ediyoruz.

Son olarak, buradan gençlere ne 

söylemek istersiniz?

Eğitim alsınlar, arama kurtarma 

ekiplerine katılsınlar, en iyi müdahale 

eğitimli insanlar tarafından yapılan 

müdahaledir. Bu kapsamda bu afette 

milyonlarca eğitilmiş arama kurtarma 

unsuruna ihtiyacımız olduğunu 

gördük. Vakitlerini boşa geçirmesinler 

ve faydalı olabileceklerine inandıkları 

alanlarda kendilerini yetiştirsinler.

Mehmet Akif’in “Asım’ın 

nesli” dediği gençleri gördük 

burada. O kardeşlerimiz 

bizleri gerçekten 

duygulandıran çalışmalara 

burada imza attılar. Rabbim 

hepsinden razı olsun. 

 aynenderg i .com I  45



Ümit Dolu
Görüntüler

100. saatte gelen mutluluk

128. saatte kurtarılan 13 yaşındaki Arda

132. saatte 

kurtarılan Aliye 

Bebek

128. saatte kurtarılan İrem
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167. saate kurtarılan Hivay

177. saatte kurtarılan 27 yaşındaki Derya Akdoğan

182. saate kurtarılan Kaan

177. saatte gelen sevinç
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işe yararuygulamalar
Ülkemizin büyük bölümünden fay hatlarının 

geçmesi vesilesiyle depremler ara sıra kendini 

hatırlatıyor. Bu yüzden acil durum çantaları, ilk 

yardım eğitimleri vb. tedbirlerle elimizden geleni 

yapmamız gerekiyor. Öte yandan teknolojik 

gelişmeler, depremin zararlarına karşı önlem 

alabileceğimiz çeşitli araçlar ve uygulamaları 

beraberinde getiriyor. Doğal afetlerle 

karşılaştığımızda bize yardım edebilecek birkaç 

uygulamayı sizin için listeledik:

 T.C. İçişleri Bakanlığı’nın “enkaz 

altındayım, kayboldum, yakınıma 

ulaşamıyorum, yaralıyım ve acil arama” 

şeklinde butonları olan bu uygulaması 

hem depremzedeler hem de enkaz dışı 

iletişim ve bilgilendirme için önemli. 

Ayrıca içerisinde acil durumlar ile ilgili 

eğitim videoları da bulunuyor.

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nın bu 

uygulamasında ise bir “112 Ara” butonu 

bulunuyor. Butona basarak 112’yi 

aradığınızda konumunuz ve acil sağlık 

bilgileriniz otomatik olarak 112 sistemine 

gönderiliyor.

 

112 Acil

GÜRKAN

PUR
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İndirme ve numara ekleme aşamalarının 

ardından internet gerektirmeyen bu 

uygulamada “Güvendeyim” butonuna 

bastıktan sonra eklediğiniz numaralara 

güvende olduğunuz bilgisi ve tahmini 

konumunuzu göndermiş olursunuz. 

Türkiye’de gerçekleşen 

depremleri anlık verilerle takip 

edebilmenize olanak sunuyor. 

Uygulamanın dünya çapında 

olanı da mevcut.

Akut Güvendeyim

Deprem Bilgi 
Sistemi

Whistle

Bridgefy

WEB Siteleri

Bağırarak veya bir yere vurarak sesin 

ulaşmayacağı afet zamanlarında bu 

uygulamanın çıkardığı yüksek ses ile 

yerini belli etmek ve dikkat çekmek 

mümkün olabilir. “Shake mode” ile 

de düdük butonuna basılmadan, 

cihazın sallanmasıyla birlikte yüksek 

bir ses çıkıyor.

Bluetooth aracılığıyla 

internet ya da 

SMS olmadan 

yazışabileceğiniz 

bir uygulama. Afet 

ânında internet ve 

hat kesilmesi gibi 

durumlarda işe 

yarayabilir. 

“afetharitasi.org” Türkiye’deki 

tüm âfet çalışmalarını tek 

noktada toplayan ve tüm 

aktörleri canlı takip etmeye 

yarar. 

 “afetbilgi.com” geçici barınma 

alanları, güvenli toplanma 

alanları para, eşya, kan bağış 

noktaları ve önemli telefon 

numaraları gibi bilgilere 

ulaşabileceğiniz bir internet 

sitesi. 

Ayrıca Android 

telefonlarda Google 

deprem uyarı sistemini de 

aktifleştirebilirsiniz. Bu sistem 

deprem anında size bildirim 

gönderiyor ve depremin 

şiddetini de belirtiyor. Bu 

sistem IOS cihazlarda şimdilik 

bulunmuyor.
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fotoĞrafın 

hikayesi

Depremin ardından aracına 

yüklediği yardım eşyalarıyla 

Azerbaycan’dan yola çıkan 33 

yaşındaki Server Beşirli, asrın 

felaketinin simgelerinden biri 

oldu. Azerbaycan'ın başkenti 

Bakü'nün kuzeyindeki Ceylanbatan 

Kasabası'nda yaşayan Server Beşirli, 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 

depremlerden etkilenenlere destek 

için akrabalarından ve köy halkından 

topladığı yorganları Türk ve 

Azerbaycan bayrağının dalgalandığı 

eski aracının tavanına yükleyerek 

Bakü'ye gitmişti. 

Koca yürek Beşirli, “Çok üzüldüm. 

İlk olarak başımız sağ olsun. Türkiye 

bizim kardeş ülkemizdir. Daha önce 

Türkiye'ye hiç gitmedim. Allah şifa 

versin, Allah rahmet eylesin. Çok 

kederliyiz. Allah yardımcımız olsun" 

diyerek duygularını dile getirmişti. 

Fotoğrafların bir anda viral olmasıyla 

birlikte, Beşirli’nin arabasına sayısız 

talip çıktı. Server Beşirli ise; “O benim 

özel arabam. O bir kardeş sembolü 

oldu. Ben onu hediye ederim, 

müzeye koyarım ama satmam” 

ifadelerini kullanarak bir kez daha 

gönülleri fethetmişti. 

İyi ki varsın Can Azerbaycan, iyi ki 

varsın Server Beşirli...
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afın 
si

Fransa'da yayımlanan haftalık mizah dergisi Charlie 

Hebdo'nun Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketine 

ilişkin skandal karikatürüne, Abrar Sabbah'tan yeni 

ve anlamlı bir yorum gelmişti. Charlie Hebdo’nun 

galiz karikatüründe, “Tanklara gerek kalmadı” 

cümlesi yer alıyordu. Filistinli Sanatçı Sabbah, sosyal 

medya hesabından yayınladığı videoda karikatürü 

yeniden düzenleyerek, "Hey ahlâksız Charlie Hebdo. 

Öyle çizmeyecektiniz. Böyle çizecektiniz! Yeniden 

ayağa kalkacağız. Bu güçlü millet yeniden ayağa 

kalkacak!" paylaşımını yapmıştı. 

Charlie Hebdo’nun ahlâksız çizimi tarihin utanç 

sayfalarındaki yerini alırken, Sabbah’ın karikatürü 

ise asrın felaketindeki simgelerden biri oldu. Çok 

sayıda sosyal medya kullanıcısı, Abrar Sabbah’ın 

çizimini profil fotoğrafı yaptı. 

Tokat’ta yaşayan Kaan ve Batuhan Türkiyeli 

kardeşler, deprem felaketinin ardından bulabildikleri 

kepçe, su, odun ve gıda maddelerini TIR’larına 

yükleyerek 8 Şubat akşamı yola koyuldu.

Malatya Hekimhan dolaylarında deprem nedeniyle 

yolda oluşan çatlağa giren dorsenin sağ arka 

lastiği patladı. Patlak lastikle yola devam kararı 

alan kardeşler, daha sonra Gölbaşı’na geldiklerinde 

ikinci lastiklerinin de patladığını fark ettiler. Patlak 

iki lastiğe rağmen yollarına devam etme kararı 

alarak yardımları 17 saatlik yolculuğun ardından 

Adıyaman’a ulaştıran kardeşlere, sosyal medyada 

‘Çılgın Türkler’ denildi. Yaklaşık 25 ton ağırlıkla 

yola çıktıklarını belirten Kaan Türkiyeli, “Adıyaman 

Gölbaşı’na yaklaşık 118 km kala ilk lastiğimiz, sonra 

70 km kala 2. lastiğimiz patladı. Rabbim nasip 

etti, geri kalan yolu zorlayıp 17 saatlik yolculuğu 

tamamladık. Davamızın kutsal olduğunu biliyorduk, 

bu bilincin, şuurun insanlarıyız. Normalde lastik 

patladığı zaman kenara çekersin, beklemek 

zorundasın. Çok şükür Rabbim yardım etti, biz de 

yılmadık” dedi.
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Brezilya Rio de Janeiro'daki 

Kurtarıcı İsa Heykeli, 

depremde hayatını 

kaybedenler anısına Türk 

ve Suriye bayraklarıyla 

ışıklandırıldı.

Tel Aviv Belediye Binası 

ön cephesini Türk 

bayrağı ile donattı.

Azerbaycan Bakü’de 

Haydar Aliyev Kültür 

Merkezi, Türk bayrağına 

büründü.

Ünlü Kent Simgeleri 
Kırmızı Beyaz
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Boston Köprüsü 

kırmızı ve 

beyaz renklerle 

ışıklandırıldı.

Kosova hükümeti deprem 

nedeniyle ülkesinde bir 

günlük yas ilan ederken 

binalarını Türk bayrağı ile 

ışıklandırdı.

Belçika’nın Gent şehrinin 

ünlü stadyumu Ghelamco 

Arena tüm dış duvarlarındaki 

ekranlarda Türk bayrağını 

yansıttı.

Kazakistan’ın başkenti 

Astana’nın en simgesel 

yerlerinden biri olan küre 

şeklindeki Nur Alem Expo Fuar 

Merkezi dış cephesini Türk 

bayrağı ile donattı.
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Moduma Göre: 

Memleketim
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Ayten Alpman 

Memleketim 

 

Şenay 

Sev Kardeşim  

 

Cem Karaca 

Bu Son Olsun 

 

Barış Manço 

Unutamadım 

 

Barış Manço 

Benden Öte Benden Ziyade 

 

Cem Karaca 

Kerkük Zindanı  

 

Cem Karaca 

Deniz Üstü Köpürür 

 

Mustafa Yıldızdoğan 

Bizim Memleket 

 

Erdal Güney 

Bozdoğan 

 

Haramiler 

Drama Köprüsü 

 

Ali Kınık 

Zemheri 

 

Ahmet Şafak 

Güneşi de Göreceğiz Playlist’i
dinlemek için
QR okutunuz.
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Adıyaman Gölbaşı'nda kurduğumuz 

konteyner kentin ilk etabı.

Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan'a, ESKAT ekibimizin Adıyaman 

Gölbaşı'nda enkazda vefat eden 3 gençten birinin 

üzerine sardığı Türk Bayrağını takdim etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP 

Lideri Devlet Bahçeli ve M. Tevfik Göksu Başkanımız 

Adıyaman Gölbaşı'nda konteyner kentte.

Esenler Belediyesi Ekiplerimiz, Adıyaman 

Gölbaşı'nda kurduğumuz Lojistik Merkezi'nde 

yardımları hazırlarken.

ESKAT ekibi enkaz altından 

Sudenaz'ı kurtarırken.

ilk günden beriilk günden beri

ORADAYIZORADAYIZ
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız M. Fatih Kacır 

ile birlikte aşevinde yemek dağıtımı.

"Saçlara örgü, yüreklere kardeşlik."

Kardeşlik Rotası ile Adıyaman'a giden Esenlerli 

gönüllü gençlerimiz depremzede çocuklarla 

oyunlar oynadı.

Başkanımızın, Adıyaman Gölbaşı ve Hatay'da arama 

kurtarma faaliyetlerine katılan ESKAT ekibimizi 

Esenler'de karşılaması.

Esenler Belediyesi ekiplerimiz, Adıyaman 

Gölbaşı'nda kurduğumuz Lojistik Merkezi'nde 

yardımları hazırlarken.
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Elindeki 8. sayımız, gelecek sayılar için 

seni de aramızda görmek istiyoruz :)

Buradan iletişime geçebilirsin



Yazılarınızı, 

şiirlerinizi, 

çizimlerinizi,

yepyeni fikirlerinizi ve

dergiyle ilgili tüm

görüşlerinizi bizimle paylaşın. 

Paylaşın ki; daha iyiye, 

daha güzele doğru 

birlikte yürüyelim.

T愀洀 S攀渀l椀欀

selam@aynenderg i .com
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Aynen Dergi
Esenler Belediyesi’nin
gençlere hediyesidir.�

"Asker burada!

Polis burada!

Anka Kuşuyuz biz!

Yine doğduk.

Yine doğacağız."

.............

.............

.............

.............

.............

.............


