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Van’da Ne Oldu?
23 Ekim 2011 de Van’da 7,2
şiddetinde bir deprem oldu. 11 ilçesi
olan Van’da 2 ilçe Erciş ve Van
merkez yıkımın en fazla yaşandığı
ilçelerdi. 9 Kasım’da meydana gelen
ikinci depremde ise özellikle Van
Merkez’de ayakta kalan binaların
çoğu oturulamaz hale geldi.
Van deprem öncesi de Türkiye’nin
sorunları en fazla illerinden biriydi;
İşsizliğin en yüksek olduğu üçüncü
ildir ve toplam nüfusunun yarısı yeşil
kartlıdır.
Ailelerin %72 sinin refah düzeyi
düşük ve daha da altıdır.
15-49 yaş kadınların % 58’i okuryazardır (Türkiye genelinde bu oran %
89’dur). Doğurganlık hızı Türkiye
geneline göre daha yüksektir, bu
durumda gebe ve lohusa sayısı
yüksektir.
Riskli olan sık doğumlar Türkiye
geneline göre yüksektir.
Adolesan annelik (15-19 yaş)
neredeyse Türkiye geneli oranlarının
iki katıdır.
Van kırsalında depremden önce
yapılan bir sağlık araştırması bebek ve
çocukların anne sütünden erken
kesilme, yetersiz ve hatalı beslenme
gibi nedenlerle gelişme geriliği
yaşadığını göstermektedir.
Bölgede kış ayları ısı -10’dan -25’e
kadar düşer. Bu da risk grupları için

hayati bir sorundur.

merkez ilçesinin çevre mahalleleri yıkık

Afetlerden en çok etkilenen grupların;

ya da hasarlı evlerinin bulunduğu

çocuklar, kadınlar ve yaşlıların

sokaklarda çadırımsı yerlerde yaşamaya

dezavantajları deprem sonrası

çalışan aileleri barındırıyor. 23

katlanmıştır.

Ekimden beri görülen hatta Kızılay’ın

Depremin üzerinden 3 ay geçti. Farklı

çalışmalarını dahi etkileyen Van

kaynaklara göre halen Van dışına göç

Belediyesi ve Valiliği arasındaki

etmiş 300.000 kişi, çadırda yaşayan

koordinasyon kopukluğu afetzedelerin

70.000 kişi ile konteynırlarda yaşayan

ihtiyaçlarının karşılanmasını

ama gündelik hayatını sürdürecek

zorlaştırıyor ve bazen engelliyor.

kaynaklara ulaşmakta güçlük çeken

Yardıma ulaşamayanlar hangi hizmete

nüfus van’ın şimdiki profilini

nereden ve nasıl ulaşacaklarını da

oluşturuyor. Deprem sonrası birçok

bilemiyor.

Belediye, Sivil Toplum Örgütü (STÖ),

İddia edilenin aksine Van’da yaşam

Sendika, Üniversite ve Meslek Odası

normale dönmedi. Maddi ve nakdi

afetzedelere yönelik barınak, giysi ve

yardımların miktarları bültenlerde

gıda dağıtımı, sağlık hizmeti ve ilaç

yayınlanırken bunların kullanımı

sağlama gibi birçok çalışma yaptı ve bir

hakkında yeterince şeffaf bilgi

kısmı da devam ediyor. Özellikle

bulamıyoruz.

Erçiş’deki geçici yerleşim alanlarında
ihtiyaçlar çok yönlü desteklenirken Van

DEVAMI SAYFA 2’DE

Sayfa 2

Van Depremi Ardından

Depremden 3 ay sonra, tırlar dolusu giysi toplandığı bilgisine rağmen
halen giysi ihtiyacından söz ediliyor ve kampanyalar yapılıyor.
Geçici konutlarda özellikle çadır ya da çadırımsı barakalarda ve
düzenlenmiş geçici yaşam alanlarında yaşamayanlar için zorluklar soğukla
birlikte hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Son haftalarda çıkan
yangınlar ve can kayıpları en göze batanlarıdır. Isınma, yıkanma, tuvalet
ihtiyacı, yiyecek bulma, çamaşır ve bulaşık yıkayabilme, kalın giysiler
edinme gibi temel ihtiyaçlara ulaşabilmek hiç kolay değildir. Çevre
mahallelerde sokak aralarındaki dağınık alanlarda kalanlar yardımlara ve
hizmetlere kolaylıkla erişememektedir.

Van’daydık...
Van depremi ardından ön çalışma ve ihtiyaç analizi için
bölgeye gittik. Van Merkez, Erciş ve Van Merkeze bağlı
dağ köylerle Afet koordinasyon merkezi, belediye ve insani
yardım alanında çalışan STÖ ile görüşmeler ve ihtiyaç
tespitleri yaptık. Van’da 2007 den beri çalışan yerel bir
derneğin Saray Kadın, Çocuk ve Aile Derneği ile de o
dönem tanıştık. Van merkez ilçesinde çevre mahallelerde
temel ihtiyaçları karşılamak için yardım toplayıp
dağıtmaktaydılar. Karşıyaka, Bostaniçi, Şafak, Akköprü,
Vali Mithat Bey, Seyit Fehim Arvasi, Şerefiye ve İstasyon
mahallelerinde sokak aralarına kurulmuş barınakları birlikte

Sorunlar ve İhtiyaçlar
Çadırlarda birkaç aile birlikte yaşıyor.
Çamaşırlarını elde ve açık havada leğende yıkıyor ve suyu
sobanın üzerinde ısıtıyorlar. Ancak deterjan almak her
zaman mümkün olmuyor.
İşsizlik depremden sonra artmış ve satın alma güçleri son
derece azalmış.
Çamaşırlar çadırda sobanın yanında kurutuluyor ancak
rutubete ve solunum sorunlarına neden oluyor, özellikle
bebek ve yaşlılarda.
Bulaşıklar soğuk su ile yakındaki bir evden çekilmiş suda
yıkanıyor.
Yemek elektrikli ısıtıcılarda veya soba üzerinde çadır içinde

ziyaret ettik. Ortak yürütmeyi planladığımız çalışmalar için
hizmet yürütülecek alanın yerini belirledik ve mahallerdeki
afetzedelerin öncelikli ihtiyaçları tespit ettik.

pişiriliyor. Birçok çadırda elektrikli ocak yok.
Erkek çalışıyorsa yemeklik gıda alışverişini yapıyor. Eğer
çalışan yok ise Van Anakent Belediyesi’nin Aş dağıtım
noktasından kuyruğa girip kendi kapları ile çadılarına her
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gün yemek taşıyorlar ancak yeterli

içinde sobada su ısıtılarak leğende

bulunmuyor. Yakında hasarsız bir cami

kalori aldıkları söylenemez.

yıkanıyor.

varsa caminin tuvaleti kullanılıyor
burada da ciddi hijyen sorunu var.

“Bulaşıkları elimizde yıkıyoruz,

“Banyomuzu evimiz yıkılmadığı için

yakındaki evden bir hortumla su çektik.

korksak da girip hızlıca yapıyoruz.”

“Yaşadığımız yeri görüdünüz, buraya
yakın bir cami var tuvalet için orayı

Herkes sırayla bulaşığını burda yıkıyor.
Sıcak su olsa hayatımız daha kolay

“Ben çocukları çadırda leğende

kullanıyoruz fakat bizim dışımızda

olurdu.”

yıkıyorum. Burada çadırlara yakın bir

başkaları da kullanıyor. Böylece tuvalet

baraka yaptık banyo için. Ama çocuklar

berbat durumda. Tuvalet temizleme

“Yemeği sobanın üstünde pişiriyorum.

için orası çok soğuk. Keşke banyo

sırası yaptık. Hergün başka biri

Elektrikli ocağımın kablosu kopuk

yapacağımız hamam gibi tek katlı

temizliyor ama başa çıkamıyoruz.”

çalışmıyor. Gıda yardımı yapılsa çok iyi

prefabrikler olsa da şöyle buharımız

olur, evimiz tümden yıkıldı. Kocamın işi

tüte tüte rahat bi yıkansak.”

Isınma hem elektirkli ısıtıcılarla hem
de kömür ve odun sobası ile yapılıyor.

yok. Komşulardan bişeyler alıp
pişiriyorum. Çadırın içi çok havasız

Tuvalet için genellikle açık araziler

Sobaları genellikle yakın çevrelerinden,

oluyor.”

kullanılıyor. Tuvalet temizliği için

edinmişler ve evleri yıkılmayan aileler

tuvalet kağıdı vb. malzeme pek

kendi sobalarını kullanıyor. Sobalarda

Yıkanmak çok zor evleri tek katlı ve
tamamen yıkılmamış olanlar riski göze
alarak banyo yapmak için evlerine
giriyor. Evlerine giremeyenler plastik
bidonlardaki suyu elektirik akımı ile
ısıtıp çadırların giriş kısmında leğende
banyo yapıyor. Akköprü
Mahallesi’ndeki toplu çadır alanında
aileler bir araya gelerek derme çatma bir
banyo alanı yapmış. Kulübe şeklindeki
banyonun içinde banyo suyunu ısıtmak
için elektiriğe bağlı bir metal uzatılmuş
bir bidon var. Bu tehlikeli yöntemle her
an birisi çarpılabilir. Çocuklar çadır
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kömür kullanıldığı için içerisi hem çok havasız hem de

hizmetlerin sınırlı olması, bir diğer zorluk ise bölgede yakın

zehirlenme ve yangın oranı yüksek. Elektrikli ısıtıcılar sık sık

zamanda bir afet yaşanmasına rağmen hizmet ve tedavi katkı

olan elektrik kesintisi nedeniyle verimli kullanılamıyor.

paylarının halktan talep edilmeye başlanmış olması.
Geçen üç ayda doğum kontrol yöntemlerine ulaşamayan ve

“Sobamızı Van’dan taşınan komşumuzdan aldık. Bu şekilde

gebe olduğundan şüphelenen birçok kadın var. Görüşülen

insanlar birbirine destek oluyor. Ama tek başına kömür sobası

hemen her çadırda yeni doğan veya 1 yaş altı çocuklar var.

yetmiyor. Koku da yapıyo zaten. Elektrik sobası da yakıyoz
mecbur”

“Valla, adetmin üstünden iki ay geçti. Şimdilik korunmak için
bişey alamadım. Kocam kendi korunuyor (burada geri çekme

Sağlık hizmetine erişim zorluklarından biri zaten nüfusun

yönteminden bahsediliyor) gebe miyim bilmiyorum.”

büyük kısmının yeşil kartlı oluşu ve Ocak 2012 itibariyle yeşil

Sağlık ocaklarının açıldığı bilgisi verildikten sonra; “ben gidip

kartlıların gelir kontrolü ile bir kısmının SGK primi ödemek

kendim hap alamam. Eczaneye’de gidemem. Utanıyorum.”

zorunda kalacağı. Bir diğeri yeşil kart sahiplerine verilen

İhtiyaç olan malzemeler:
Hijyen malzemeleri :
tuvalet kâğıdı, sabun, çamaşır ve bulaşık detarjanı, şampuan,
diş macunu ve fırçası, hijyenik ped vb.
Gıda malzemeleri :
kuru bakliyat, pirinç, bulgur, yağ, şeker vb.
Bebek ve çocukların beslenmesini desteklemek için :
mama, süt, meyve kurusu vb.
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Mavi Kalem Derneği ve
Saray İlçesi Kadın, Çocuk ve Aile İlişkilerini
Geliştirme, Modernleştirme, Koruma ve Güçlendirme Derneği’nin
ortak planladığı çalışmalar;



Hizmete erişimi kolaylaştırmak için Danışmanlık Noktası kurulmasına ve mahallerde bilgilendirme çalışmasına ihtiyaç
vardır. Danışma noktalarından yaşam koşulları kolaylaştıracak hizmetlere, gıda desteğine nasıl ve nereden ulaşacakları
gibi genel danışmanlık hizmeti verilecektir. Kadın ve Çocuk Sağlığı konularında Bilgilendirme ve yönlendirme
çalışması yapılacaktır. Aynı zamanda başvurularla belirlenen somut ihtiyaçlar yardım çalışması yapan diğer kurum ve
kuruluşlarla paylaşılarak hizmetin yaygınlamasına aracılık edilecektir.



Banyo ve WC ünitesi kurulması ve temel hijyen malzemelerinin yaza kadar sağlanması.



Çamaşırhane kurulması



Çocuklar için kapalı oyun alanı oluşturulması ve oyun malzemesi sağlanması



Gıda malzemesi ve yemek pişirilecek ocak, kap kacak sağlanması

Hayata sen de rengini kat!

MAVİ KALEM DERNEĞİ;
www.mavikalem.org

1999 Düzce Depreminden sonra 1,5 yıl
Düzce’de Kadın ve Çocuk Sağlığı
konularında danışmanlık ve gezici sağlık

Balat Mah. Yııldırım Cad.
No: 24 34087
Fener Fatih
İstanbul / Türkiye

hizmeti verdi. Çocuk ve gençler için
Düzce ve Adapazarında bilgisayar
alanları kurdu ve destekledi.
Fener / Fatih’te kadın, çocuklarla ve

T: 0 212 534 41 33
F: 0 212 534 41 90
E-posta:
mavikalem@mavikalem.org

gençlerle 2002 yılından beri değişik
programlar sürdürüyor ve 3 yıldır da “Fener Kadın Danışma Noktası”nı yürütüyor.
Uluslarası İnsani Yardım Prensipleri konusunda 2001’den beri çalışıyor ve Sphere İnsani
Yardım Sözleşmesi’nin Türkçeye çeviri ve adaptasyonu ile eğitimlerini 2008-2009
yıllarında yaptı.
Acil Durumlarda Eğitim Standartları Ağının Türkiye katılımcısı ve 2011 yılında eğitim
kitabı ile eğitim materyallerini Türkçeleştirdi.

SARAY İLÇESİ KADIN, ÇOCUK VE AİLE İLİŞKİLERİNİ
GELİŞTİRME MODERNLEŞTİRME, KORUMA VE
GÜÇLENDİRME DERNEĞİ;
Saray Kadın, Çocuk ve Aile Derneği 2007 yılında kurulmuştur. Van Merkez ve Saray
ilçesinde yaşayan kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık
çalışmaları yapmaktadır. Deprem öncesi döneme kadar “Kadının İnsan Hakları Eğitimi”
almış ve Van ili ve ilçelerinde ortalama 200 kadına Kürtçe olarak eğitimi
yaygınlaştırmıştır. Diyarbakır STGM’den Proje Döngüsü ve Başvuru Alma konularında
eğitimler almış ve Aile içi Şiddet ile
ilgili çalışma yürütmüştür.2011 Van
Depremi sonrası ise Van Merkez’de
afetzedelere yönelik danışmanlık
vererek çadırda yaşayan Vanlıların
ihtiyaçlarına çözüm bulmak için
işbirlikleri geliştirmektedir. Bunun
yanı sıra birçok afetzedeye giysi, gıda
vb. günlük ihtiyaçlarını karşılamak için
destek vermektedirler.
Dernek E-posta: sakacder@hotmail.com / vansakacder@gmail.com

