
ÜNİVERSİTEMİZİN DEPREM SONRASI YAPTIĞI
ÇALIŞMALAR



6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş-Pazarcık 
merkezli yaşanan depremden dolayı  
Üniversitemizin Senatosu olağanüstü toplanarak; 
yaşanan deprem dolayısıyla üniversitemizde 
Deprem Koordinasyon Kurulu kurulmuş, aldığı 
kararları ve önerileri acilen uygulanmak üzere 
toplanmıştır.



Üniversitemiz Afet Koordinasyon 
Kurulu’nun ivedilikle aldığı kararlar:



Üniversitemiz Afet Koordinasyon Kurulu’nun aldığı 
kararlar kapsamında AFAD ve Kızılay’ın yardım 
hesap numaraları Web Sayfamız ve Sosyal Medya 
Hesaplarımızdan paylaşılmıştır.



Üniversitemiz Afet Koordinasyon Kurulu’nun 

aldığı kararlar kapsamında Kahramanmaraş 

başta olmak üzere birçok ilimizde meydana 

gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız 

için;

Kışlık kıyafet, battaniye, ısıtıcı, temizlik ve 

hijyen malzemeleri ile dayanıklı kuru bakliyat 

ürünleri olmak üzere “İyilik Kervanına Sen de 

Katıl!” diyerek kendi yardım kampanyasını

başlatmıştır.



Üniversitemiz Afet Koordinasyon Kurulu’nun aldığı 
kararlar kapsamında Üniversitemiz Üst Yönetimi 
Kızılay Kan Merkezi’ne giderek kan bağışında 
bulunmuş; personelimizi, öğrencilerimizi ve 
vatandaşlarımızı bu konuda teşvik etmiştir.



Üniversitemiz, İl Afet Koordinasyon Kurulu ile 
koordine olarak Sağlık çalışanlarını (İl Sağlık 
Müdürlüğü Personeli) afet bölgelerine götürmek 
üzere üniversitemiz otobüslerini tahsis etmiştir.



Devam eden artçı depremler ve İçişleri Bakanlığının 4. seviye acil durum 
ilan etmesinin ardından Üniversitemiz Senatosu ivedilikle tekrar toplanarak 
uygulamak üzere aşağıdaki kararları almıştır:



Erken müdahalenin hayat kurtardığı ilk 72 saat 
içerisinde depremden etkilenen Adıyaman iline Siirt 
Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi gönderilmiştir.



Yaşanan deprem sonrası afet bölgelerinde yaşayan 
vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere başta senatomuz olmak üzere tüm 
personelimiz ayni ve nakdi yardım konusunda 
teşvik edilmiş, üniversitemiz kapalı spor salonu 
ayni yardımların toplanacağı yer olarak tahsis 
edilmiştir.



Kriz merkezine intikal eden Arama Kurtarma 
Ekibimiz Adıyaman’da yapılan görevlendirmelerde 
afetzede yakınlarının vermiş olduğu bilgiler 
doğrultusunda dehlizler ve tüneller kazarak enkaz 
altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına 
katılmıştır.



Üniversitemiz Afet Koordinasyon Kurulu kararı ve 
teşviki ile akademik ve idari personelimizin, 
öğrencilerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın 
destekleriyle toplanan 10 araç ayni yardım deprem 
bölgelerinde AFAD ve Kızılay’a; 1 tır ayni yardım da 
ilimizde 19 Sivil Toplum Kuruluşu’nun girişimi ile 
açılan Sosyal Market’e teslim edilmiştir.



Adıyaman deprem bölgesinde Adıyaman Belediyesi
Ek Hizmet Binası alanında açtığımız Siirt Üniversitesi 
Aşevi, çadır kentte yaşamını sürdüren afetzedeler; 
arama-kurtarma, enkaz kaldırma ekiplerine hizmet 
vermek üzere günlük ortalama 1500 kişiye yemek 
hizmeti sağlamıştır.



Deprem bölgelerinden dönen Arama Kurtarma 
Ekibimizle yapılan değerlendirme toplantısında 
benzer durumlarda afet ile daha etkin mücadele 
kapsamında; organize olma, teçhizat, diğer yapılarla 
koordinasyon konuları gibi acil durumlarda neler 
yapılması gerektiği üzerine görüş alışverişinde 
bulunuldu.



Üniversitemiz beton kalitesi, donatı ve yıkım sebebini 
incelemek ve test etmek üzere; Mühendislik 
Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Teknik 
Bilimler MYO’dan olmak üzere yapı statik uzmanları 
ve mimarlardan 5 kişilik İleri Düzey Teknik İnceleme 
Ekibi oluşturmuş, Malatya ilinde hasar tespit 
çalışmaları yapmak üzere görevlendirmiştir.



Deprem seferberliği ile Adıyaman Belediyesi EK 
Hizmet Binası alanına kurduğumuz Siirt Üniversitesi 
yemek standındaki hizmetlerin sürmesi için nöbet 
usulü ile personel akışı sağlanmıştır.



Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Merve 
SANDIKÇIOĞLU’nun yürütücü olarak TÜBİTAK 1002 –
C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek 
Programına sunduğu ve aynı zamanda doktora tez 
sahasında gerçekleştirdiği “Gölbaşı Havzası 
(Adıyaman)’nda 6 Şubat 2023 Maraş Depremlerinin 
Etkilerinin İncelenmesi” başlıklı projesi 
desteklenmeye uygun görüldü.

Proje kapsamında, çalışma sahasında depremin 
meydana geldiği yerleşim yerleri ve yollar üzerindeki 
etkileri ve ayrıca arazi üzerinde meydana getirdiği 
deformasyonlar tespit edilerek dağılışları 
belirlenecektir.



Kahramanmaraş-Pazarcık (7.7 Mw) ve Elbistan (7.6 
Mw) olan, ardışık depremlerden dolayı, Malatya ili 
merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt 
yerleşimlerinde meydana gelen yıkım ve hasarı 
inceleyen Üniversitemizin Teknik İnceleme Heyeti 
çalışmaların sonuçlarına dair bilgi verdi.



İlimizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği 
ve koordinasyonun sağlanması için çalışmalar 
yürütülmüş, bu maksatla ilimizde bulunan Sosyal 
Market ziyaret edilmiş ve yaraların bir an önce 
sarılması için istişare edilmiştir. Bu ziyaretle 
depremle mücadele doğrultusunda Rektörümüz 
Prof. Dr. Nihat Şındak, hemşehrilerimizi
dayanışmaya, az veya çok bakmaksızın ellerinden 
geldiğince infak etmeye davet etmiştir.



Afetlerde psikososyal destek: “ Afet sonrası ortaya 
çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların/bozuklukların 
önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden 
kurulması/geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ 
yaşamlarına geri dönmesi sürecinde kendi 
kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin 
sağlanması, toplumda gelecekte ortaya çıkması 
muhtemel afet ve acil durumlarda başa 
çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin artırılması ve 
yardım çalışmalarının desteklenmesini içeren ve afet 
döngüsünün her aşamasında yürütülen çok disiplinli 
hizmetler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. ”

Afetlerden sonra yukarıda tanımını yaptığımız 
psikososyal destek birimlerinin kurulması elzemdir. Bu 
maksatla üniversitemiz, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Türk PDR Derneği Siirt Şubesi afetzedelere 
psikososyal destek vermek amacı ile “Psikososyal
Destek Birimi” protokolü imzalamıştır.



Rektörümüz Prof. Dr. Nihat ŞINDAK ve rektör 
yardımcımız Prof. Dr. Tekin ŞAHİN; başsağlığı ve 
taziye dilekleri ile afetten kurtulanlara geçmiş olsun 
temennilerini iletmek üzere deprem bölgesi 
Malatya’ya ziyarette bulundu.

-Ziyaret kapsamında Malatya İnönü Üniversitesi ile 
görüşüldü.

-Malatya’da görevde bulunan Siirt Üniversitesi 
Teknik İnceleme Ekibi’nden brifing alındı.

-28.02.2023 Malatya merkezli 5.6’lık artçı depremde 
yaralanan Teknik İnceleme Ekibi Personelimiz ziyaret 
edildi.



Rektörümüz Prof. Dr. Nihat ŞINDAK ve rektör 
yardımcımız Prof. Dr. Tekin ŞAHİN; başsağlığı ve 
taziye dilekleri ile afetten kurtulanlara geçmiş olsun 
temennilerini iletmek üzere deprem bölgesi 
Adıyaman’a ziyarette bulundu.

-Adıyaman Valiliği ile görüşüldü.

-Afet Koordinasyon Merkezi sorumlusu Kültür ve 
Turizm bakanı yardımcısı Ahmet Misbah
DEMİRCAN’la görüşüldü.

-Afet Koordinasyon Merkezi ile görüşüldü.

-Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü ile görüşüldü.

-Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası alanına 
kurduğumuz Siirt Üniversitesi Aşevi ziyaret edildi.



Deprem Koordinasyon Merkezi ve AFAD yöneticileri 
ile yapılan görüşmelerin ardından Sosyal Market’e 
ziyarette bulunuldu:

-Siirt Üniversitesi’nin hazırlamış olduğu destek paketi 
Sosyal Market yöneticilerine teslim edildi.

-Afetle mücadele kapsamında yardımların 
sürekliliğini sağlamak için vatandaşlara Sosyal 
Market’e destek çağrısında bulunuldu.



Rektörümüz Prof. Dr. Nihat ŞINDAK ve üst yönetimimiz, 
Üniversitemizin; Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk 
PDR Derneği Siirt Şubesi ile gerçekleştirdiği ve 
afetzedelere psikososyal destek vermek amacı kurulan 
“Psikososyal Destek Birimi” merkezine ziyarette 
bulundu.

Afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik 
uyumsuzlukların/bozuklukların önlenmesi, aile ve 
toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden 
kurulması/geliştirilmesi, etkilenen kişilerin ‘normal’ 
yaşamlarına geri dönmesi maksadıyla imza altına alınan 
“Psikososyal Destek Birimi” üniversitemiz merkez 
yerleşkesi; Kariyer Araştırma Merkezi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
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