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Mahrem�yet

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezl� ve 10 �l�m�z� etk�leyen
depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken n�tel�kl� barınma alanı �ht�yacının
arttığını görüyoruz. Barınma alanı koşullarının çocukların �ht�yaçlarını
kapsayacak şek�lde düzenlenmed�ğ� takd�rde �k�nc�l afetlere ve başka hak
�hlaller�ne yol açab�ld�ğ�n� b�l�yoruz. Barınma alanlarında çocuklar özel�nde
sağlanması gereken koşulları sıraladığımız b�lg� notumuzu ve kontrol l�stes�n�
paylaşıyoruz. Bu b�lg� notunda �şaret ett�ğ�m�z koşullar, devlet�n bu tür kr�zlerde
yer�ne get�rmes� gereken yükümlülükler�n� �fade etmekted�r. Alanda çalışan
k�ş�ler�n ve örgütler�n �se kaynakları elverd�ğ� ölçüde bu koşulları sağlamaları
öner�lmekted�r. Bu çerçevede yapılan çalışmaları ve �ht�yaçları tak�p etmeye
devam ed�yoruz. Deprem bölges�nde barınma alanlarının �ht�yaçlarını tak�p
etmek �steyen kamu kurumları/görevl�ler� ve s�v�l toplum örgütler� �ç�n
hazırladığımız kontrol l�stes�n� de EK 1'de bulunan dökümanda paylaşıyoruz. 



Yerleş�m ve Güvenl�k

Barınma �ç�n öner�len yerler güvenl�ğe yönel�k tehd�tlerden (örn. sel,
doğal afet, saldırılar) uzak olmalıdır. Gerekl� ısınma koşulları
sağlanmalıdır. Barınma alanlarının c�varında çocuklar �ç�n tehl�ke
oluşturab�lecek yerler (açık kuyu, çukur, s�vr� dem�r, kes�k tel örgü,
trafo, temas ed�leb�l�r kablo ağı, zem�ndek� çukurlar vb.) gözden
geç�r�lerek önlem alınmalıdır.

Alanda salgın r�sk�n� gözetecek şek�lde etk�n atık yönet�m�
yapılmalıdır. Sağlık h�zmetler� f�z�ksel tehl�ke tehd�d� olmayan güvenl�
yerlerde konumlandırılmalı ve bu alanların yakını ışıklandırılmalıdır.
Akut dönemde güvenl� oyun alanları; çöplükler, yollar ve açık kuyular
dah�l olmak üzere tehl�kel� alanlardan uzakta oluşturulmalıdır.
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Yangın Tedb�r�
 
Mevs�m şartları dolayısıyla geç�c� barınma alanlarında yangın
tehl�kes� �k�nc�l afet r�sk� oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklara
yangın güvenl�ğ� öğret�lmel� ve neden öneml� olduğu açıklanmalıdır.

Çocuklar ısı kaynaklarından (ısıtıcı, soba, k�br�t, çakmak g�b�) uzak
tutulmalı ve ısı kaynaklarının yakınında gözet�ms�z bırakılmamalıdır.
Hızlı tahl�ye noktaları planlanmalı ve çocuklarla paylaşılmalıdır. 
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Er�ş�leb�l�rl�k 

İht�yaçların tem�n ed�ld�ğ�; yemek, çamaşır, duş ve tuvalet alanlarında
farklı engell�l�k durumları (görme, �ş�tme, ortoped�k, konuşma güçlüğü
çeken, ps�ko-sosyal) gözet�lerek rampa s�stemler�, korkuluklar,
yönlend�rmeler, ışıklandırmalar g�b� er�ş�leb�l�rl�k �mkanları sağlanmalıdır.

Alanda çalışan personel ve gönüllüler engell�lerle �let�ş�m konusunda
b�lg�lend�r�lmel�d�r.

Gıdaya ve Suya Er�ş�m 

Temel yaşam �ht�yaçları olan suya ve gıdaya er�ş�m �nsan onuruna
yakışır şek�lde gerçekleşt�r�lmel�d�r. Uzun kuyruklar ve �zd�ham tehl�kes�
kend� başına çocuklar �ç�n travma yaratab�lecek deney�mlerd�r. 

Dağıtım sahası güvenl� olmalı ve çocuklar �ç�n f�z�ksel tehl�ke
oluşturmamalıdır. Dağıtım alanları barınma alanlarındak� nüfus
gözet�lerek çoğaltılmalıdır.  

Tuvalet ve Duş Alanları

Tuvaletler ve banyo tes�sler� c�ns�yete özel, k�l�tleneb�l�r, �y�
aydınlatılmış ve barınma alanlarına yürüme mesafes�nde olmalıdır.
Çocuk tuvaletler� ayrı ve engell� çocukların kullanımına da uygun
olmalıdır. Tuvalet kağıdı, sabun, ped vb. malzemeler yedekl�
bulundurulmalı, b�tt�ğ�nde nereden/k�mden tem�n ed�leceğ�
konusunda b�lg� ver�lmel�d�r.
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Mahrem�yet

Tuvalet, banyo, uyuma, g�y�nme g�b� alanlarda başta �st�smar tedb�r�
olmak üzere çocukların yararı açısından mahrem�yete d�kkat
ed�lmel�d�r. 

Çocuk Alanlarının Çeş�tl�l�ğ�

Çocuk alanları farklı yaş gruplarının �ht�yaçları d�kkate alınarak
kurulmalıdır. Çocuklar �ç�n temel �ht�yaç olan oyun/oyuncak �ht�yacını
karşılayacak, b�rl�kte zaman geç�reb�lecekler�, çocuklarla grup
çalışmaları �le b�reysel görüşmeler yapılab�lecek ve çocukların
eğ�t�mler�n� sürdüreb�lecekler� alanlar olmalıdır. 

Çocuk alanlarında, çocuk sayısı ve çocukların yaş grupları
gözet�lerek mümkünse b�rden fazla çadır olmalıdır. 

Çocuk Katılımı

Deprem a�d�yet duygusunu zedeleyen b�r afett�r. Çocukların
yaşadıkları yerlere �l�şk�n f�k�rler�n�n d�kkate alınması çocukların
a�d�yet duygusunu pek�şt�r�r ve çares�zl�k duygusunun azaltılmasına
katkı sağlar.

Geç�c� barınma alanları �çer�s�nde düzenlenecek başta çocuk oyun ve
eğ�t�m alanları olmak üzere tüm alanlarda çocukların f�k�rler�
alınmalıdır. 
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B�lg�ye Er�ş�m 

Afet çok d�ll� ve çok kültürlü b�r alanda gerçekleşm�şt�r. Geç�c�
barınma alanlarında b�lg�lend�rme materyaller� anad�l�ne göre
hazırlanmalıdır. Toplanma ve yemek dağıtım alanları, ş�kayet-öner�-
b�lg� masası, tuvaletler, çocuk çadırları g�b� yerler�n nerede olduğuna
da�r çocukların anlayab�leceğ� yazılı ve görsel tabelaların yer alacağı
b�r düzen oluşturulmalıdır. Çocuklar hakları ve refakats�z kalmaları
durumunda ne yapacakları konusunda b�lg�lend�r�lmed�r. Çocuklarla
çalışan görevl�ler�n beden ve ruh sağlığı gözet�lmel�, görevl�ler �ht�yaç
duydukları her konuda desteklenmel�d�r.

Ş�kayet-Öner�-B�lg� Masası 

Barınma alanlarında, genel �şley�ş, yönet�m ve organ�zasyon hakkında
düzenl� b�lg�lend�rme yapacak, ş�kayet ve talepler� toplayacak
ş�kayet-öner�-b�lg� masası/b�r�m� oluşturulmalıdır.
Bu b�r�mler�n er�ş�leb�l�rl�ğ� sağlanmalıdır. 

Yet�şk�nlere Sorumluluklarını Hatırlatan Af�ş 
 

Yet�şk�nlere yönel�k, çocuklara da�r sorumluluklarını hatırlatacak b�r
af�ş oluşturup barınma alanlarında görünür yerlere asılmalıdır.

B�lg� af�şler� çocukların fotoğraflarının �z�ns�z çek�lmemes�n�,
çocuklara ayrılmış alanların kullanılmamasını, mahrem�yet haklarına
saygı göster�lmes�n�, herhang� b�r hak �hlal�yle karşılaşıldığında ya da
çocukların refakats�z kalması, kaybolması durumunda ş�kayet-öner�-
b�lg� masasına b�ld�r�lmes�n� vb konuları kapsamalıdır. 



 Tes�sler
Evet/
Hayır

Açıklama
Kaçıncı gün

sağlandı?

Barınma
Alanları

Barınma alanları doğal (taşkın tehl�kes�, hava koşulları vs.)
ve �nsan kaynaklı tehl�kelerden n�speten güvenl� alanlarda
mı kuruldu? (sel tehl�kes� har�taları, geçm�ş ver�ler ve yerel
halkın öner�ler�yle b�rl�kte karar ver�leb�l�r)

   

Barınma alanları çökme tehl�kes� olan yapılara uzak güvenl�
b�r alana kurulmuş mu?

   

Barınma alanı mevcut yardım alanlarına/sağlık tes�sler�ne
yakın mı?

   

Geç�c� barınma alanlarında yönlend�rme �şaretlemeler� ve
ışıklandırma yapılmış mı? 

   

Mevcut barınma alanları mevs�m şartlarına uygun mu?    

Zem�n ve yataklar kuru ve tem�z m�? (sahadak� arkadaşlara
not, çamur g�b� p�sl�klerden bahsed�yoruz)

   

Oturma alanları kuru ve tem�z m�?    

Isıtıcıların bulunduğu alanlarda çocuk güvenl�ğ� önlemler�
alınmış mı? 

   

Yaşam alanlarında çocukların mahrem�yet �ht�yacını
gözetecek düzenlemeler var mı?

   

Emz�rme ve çocuk bakımı �ç�n alan var mı? (erken yaş
dönem� �ç�n) 

   

Barınma alanları �le yemek/tuvalet g�b� �ht�yaç donanımları
b�rb�r�nden uzak �se çocuğun kaybolmamasını sağlayacak,
�zley�p eşl�k edecek b�r mekan�zma var mı? 

   

Çocuklara yönel�k ş�kayet-öner�-b�lg� masası var mı?    

B�lg�lend�rme mekan�zmaları ve sağlanan h�zmetler alanda
konuşulan d�ller� kapsıyor mu?

   

Barınma alanları farklı engell�k gruplarına göre er�ş�leb�l�rl�ğ�
sağlayacak donanımlara sah�p m�? (rampa s�stemler�,
korkuluklar, yönlend�rmeler, ışıklandırmalar vb.)

   

Barınma Alanının İsm�/Yer�/Tar�h: ................................................................................................

Geç�c� Barınma Alanı Kontrol L�stes�

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

EK 1



 Tes�sler
Evet/
Hayır

Açıklama
Kaçıncı gün

sağlandı?

Yemek
Alanları

Çocuklar yemek dağıtımını yapılan alanlara er�şeb�l�yor mu?    

Yemek dağıtımının yapıldığı alanlarda çocukları kalabalık,
�zd�ham ve sıkışmadan koruyacak alan yönet�m� yapılıyor mu? 

   

Yemek dağıtımının yapıldığı alanlarda görme bozukluğu
spektrumunda olan k�ş�ler �ç�n yönlend�rmeler var mı?

   

Çocuklar �ç�n yaşa ve sağlık durumuna uygun gıda (taze
hazırlanmış, çeş�tl� gıda grupları) tedar�ğ� yapılıyor mu?

   

Yemek dağıtımının yapıldığı alanlarda tekerlekl� sandalyeler
�ç�n rampalar var mı? 

   

Y�yecek ve güvenl� su kaynakları tuvaletlerden ve çöplerden
uzakta saklanıyor mu?

   

Sağlık
Alanları

Sağlık h�zmetler�n�n karşılanacağı b�r alan var mı?    

Tıbb� ek�pman ve �laçların depolandığı b�r alan var mı?    

Sağlık alanları farklı engell�k gruplarına göre er�ş�leb�l�rl�ğ�
sağlayacak donanımlara sah�p m�? (rampa s�stemler�,
korkuluklar, yönlend�rmeler, ışıklandırmalar vb.)

   

Çocukların ps�ko-sosyal destek alab�lecekler� b�r alan var mı?    

Çocuklar, zarar göreb�lecekler� med�kal malzemelerden
korunuyor mu?

   

K�ş�sel
H�jyen

Bebek bez� sağlanıyor mu?    

Kız çocuklarına menstrual h�jyen hakkında b�lg� ver�l�yor mu?    

Kız çocuklarının gel�ş�msel �ht�yaçları d�kkate alınarak
menstrual h�jyen malzemeler� sağlanıyor mu?

   

Kullanılmış bebek bez� ve menstrual malzemeler�n ayrı b�r
şek�lde �mha ed�lmes� sağlanıyor mu?

   



 Tes�sler
Evet/
Hayır

Açıklama
Kaçıncı gün

sağlandı?

Çocuk
Alanları 

Çocuk alanları farklı engell�k gruplarına göre er�ş�leb�l�rl�ğ�
sağlayacak donanımlara sah�p m�? (rampa s�stemler�,
korkuluklar, yönlend�rmeler, ışıklandırmalar vb.)

   

Özel gereks�n�mler� olan çocuklar �ç�n ayrı b�r çadır ya da
çocuk alanlarında ayrılan özel b�r alan var mı?

   

Farklı yaş grubundan çocuklar ve akt�v�teler �ç�n yeterl� açık
ve kapalı alan mevcut mu? 

   

Açık/kapalı oyun alanları çocuk gel�ş�m�n�n tüm alanlarını (sosyal,
f�z�ksel, entelektüel, yaratıcı ve duygusal) destekl�yor mu?

   

Bebekler ve küçük çocuklar �ç�n ayrı b�r açık oyun alanı var mı?    

Oyun alanları yararlanıcılarının sayısı �ç�n yeterl� m�?    

Kapalı oyun alanlarında uygun havalandırma/hava
s�rkülasyonu var mı?

   

Çocuk alanları güvenl�k �ç�n uygun şek�lde bar�yerle
yetk�s�z/uygunsuz yet�şk�nler�n er�ş�m�n� kısıtlıyor mu?

   

Çocuklar tarafından kullanılan alanlarda personel, ebeveynler
ve d�ğer z�yaretç�ler �ç�n ayrı b�r oda bulunuyor mu?

   

Ek�pmanlarda kesk�n aletler var mı?    

Tuvalet
ve Duş

Alanları 

Tuvaletler çocukların kullanımına göre tasarlanmış mı/
er�ş�leb�l�r m�?

   

El yıkama yerler� çocukların kullanımına uygun mu?    

Tuvaletler ve duş alanlarında uygun havalandırma var mı?    

Farklı yaş grubundak� çocuklara yönel�k tuvalet ve duş
alanları mevcut mu?

   

Kız ve erkek çocuklar �ç�n ayrı tuvaletler var mı?    

Çocuklara tuvalet - h�jyen konusunda b�lg�lend�rme yapılıyor
mu?

   



 Tes�sler
Evet/
Hayır

Açıklama
Kaçıncı gün

sağlandı?

Altyapı
ve

Güvenl�k

Salgın r�sk�n� azaltmak �ç�n atık yönet�m� yapılıyor mu?    

Lavabo/tuvaletlerde yeterl� drenaj oluşturuldu mu ve
çocuklardan �zole ed�ld� m�?

   

Doğal ve �nsan kaynaklı afet durumunda çocukların güvenl�
bölgelere tahl�ye ed�lmes�ne �l�şk�n plan yapıldı mı?

   

Yangın söndürücü ve �lk yardım çantası çocukların 
 er�şemeyeceğ� alanlara yerleşt�r�ld� m�?

   

Çocuklar �çme suyuna er�şeb�l�yor  mu?    

Güvenl� su, k�rlenme olasılığının düşük olduğu güvenl� b�r
yerde/alanda tutuluyor mu?

   

Güvenl� su yönet�m�nden sorumlu k�ş�ler var mı?    

Suyun güvenl�ğ�ne �l�şk�n (elle veya tem�zlenmem�ş
nesnelerle dokunulmaması, kontam�nasyonun önlenmes� vs)
b�lg�lend�rme yapılıyor mu ve su kapları da�ma kapalı
tutuluyor mu?

   

Çocuklar k�myasal ve med�kal atıklardan korunuyor mu?    

Atık/çöp konteynırları çocuklardan uzak, bel�rlenm�ş
alanlarda tutuluyor mu ve düzenl� olarak bertaraf ed�l�yor
mu?

   

Etn�k/d�n� vs. çatışma eğ�l�m� olan alanlar var mı? (/çocuklar
�ç�n koruma önlemler� alındı mı?)

   


