
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

 
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA 

HIZLI DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE EKİBİ 
 

MERKEZ, GÖLBAŞI, BESNİ İLÇELERİ (ADIYAMAN) 
HIZLI DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
10-13 ŞUBAT 2023 

 
 

 
 
 
 
 
1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri:  

Adıyaman: İlin kuzey kesimi dağlık ve engebeli, Güney kesimlerinde geniş ovalar vardır. İlin toplam 
nüfusu 600 bin, şehir merkezi nüfusu 300-350 bin civarında. Aralık 2022 verine göre 22.252 
Suriyelinin yaşadığı bilgisi alındı. Bölgenin geçim kaynağı tarım özellikle tütün üretimi ve 
hayvancılık olmuş. 

Gölbaşı: Tahmini nüfus: 50 bin 

Besni: Toplam 78 bin ilçe merkezi nüfusu 40 bin 

 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  
Adıyaman: Yıkım her mahallede olmasına rağmen en çok etkilenen merkez mahalleler; Cumhuriyet, 
Yavuz Selim, Sümerevler, Hocaömer, Ulucami, Mehmet Akif, Karapınar; nispeten daha az etkilenen 
merkez mahalleler Fatih, Yeşilyurt, Siteler, Yunus Emre. Etkilenen ilçeler; Gölbaşı, Besni köyleriyle 
beraber en çok etkilenen ilçeler olmakla beraber aynı zamanda Sincik köyleri ve Samsat’ın bir kısmı 
da etkilenen bölgeler arasında. Besni 15 Temmuz ve Erdemoğlu mahalleri en çok etkilenen bölgeler 
arasında. Kahta ilçesinde toplam 5 bina yıkılmış. Ölü sayısının çok yüksek olması ihtimali kaygı 
uyandırıyor. Merkezin nüfusunun %70’i göç etmiş. Merkezde ilk gün 4-5 bin civarı hastaneye 
yaşamını yitiren kişi getirilmiş. 

Gölbaşı: Kalan nüfus: 20-30 bin. Toplam 40 bin. 1800-2000 civarı ölüm var. 
 
Besni: 12 Şubat öğlene kadar 400 ölü raporu yazılmış. 
 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
Adıyaman: Genç nüfusun Avrupa ülkelerine batı illerine göç vermesi nedeniyle yaşlı nüfusun 
nispeten yoğunlukta olduğu bir ildir. Ana üretim tütün ekimi olmasına rağmen tütün satma 
politikaları nedeniyle zaman zaman hasatta sorun yaşanmaktadır. Adıyaman merkezi Suriyeli 
göçmenlerin göç ettikleri yerlerden bir tanesi.  

 



Etkiyi şiddetlendirebilecek bölgesel özellikler / riskler var mı? (iklim koşulları, nüfus 
hareketleri, sanayii tesisleri, ...): 
İklim şartları sert kışın soğuk ve kuru yazın sıcak ve kurak geçmektedir. Tekstil fabrikaları 
merkezde konumlanmakta geniş bir sanayi bölgesi bulunmamaktadır. Dağlık bölgelerdeki köy ve 
yerleşim yerleri zeminin kayalık olmasından kaynaklı daha az etkilenmiş güneybatısı daha çok 
etkilenmiştir. 
 
İl merkezindeki binalar dışarıdan sağlam görünmesine rağmen %90 hasar görmüş. Yaklaşık %30 
yıkım olmuş.  Besni’de ana caddede 28 bina toplamda 100 bina enkaz halindedir.  
Organize sanayide 1000 kişi kalıyor. 
 
12 Şubat: Artçı sarsıntılar devam ediyor. 
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

Edinilen bilgilere göre - 
(Bilgi kaynağı1: (kriz masası, 
sağlık müdürlüğü, toplum, 
medya...) 

600.000 8000 X X 

Tahmininiz2  600.000 10000   
 
 
Adıyaman: Müdürlük, belediye ve kamu kurumlarından bilgi istenmesine rağmen ölü ve yaralılara 
dair net bir bilgi alınamadı. 
 
Hastane kayıt sistemi 8 Şubat saat 16.00’da gelmiş. Öncesinde gelen ölü ve yaralıların kayıtları 
tutulmamış. İsmi bilinmeyen birçok yaralının olması nedeniyle bilinmeyen 1, 2, 3 olarak 
numaralandırılmış. Kayıt bölümündeki kişiler 24 saatte bir değiştiği için ölü ve yaralı sayısına dair 
net bir bilgi alınamadı. Bir kayıt memuru gözlemlerine dayanarak 7 bin ölü olabileceğini söyledi. 
Enkazdan ölü olarak çıkan kişiler direk defin işlemine alınıyor, bütün ölenler hastaneye gelmediği 
için net sayı bilinemiyor.  
 



 
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
 
Adıyaman: Kent merkezinde tahmini %30 civarı bir nüfus kalmış. Kalan nüfus çoğunlukla köylere, 
bir kısmı kent merkezlerindeki müstakil binalara, köylere gidemeyenler ise civar illere ve 
büyükşehirlere göç etmişler.  
 
Besni: Nüfus, köylere akrabalarının yanlarına taşınmış. Özellikle Suriyeli nüfus ilçe merkezinde 
kalıyor. Yaklaşık 500 ila 1000 kişi oldukları düşünülüyor.  
 
3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su 
Adıyaman: Kullanma suyu yok, içme suyu ambalajlı sularla karşılanıyor.  
Gölbaşı: Kullanma suyu 10 Şubat’ta sağlanmış. Klorlama ile ilgili bir girişim yok. Sular ara ara 
kesiliyor. 
Besni: Sular kesik. 12 Şubat’ta süper klorlama yapılmış.  Sağlık müdürlüğünden alınan bilgilere göre 
13 Şubat’ta yapılan su numuneleri kullanıma uygun bulunmuş.  
 
Gıda 
Adıyaman: Birçok noktada acil kurulan aşevleri sayesinde yemek sorunu yok. Depolardan alınan 
bilgiye göre kuru bakliyat, çay, şeker, yağ gibi malzemelere ihtiyaç var.  
 
Adıyaman/12 Şubat: Organize sanayide Bayvit fabrikasında bir depo ziyaret edildi. Gün içinde 50 
TIRdan malzeme boşaltılmış, ayrıştırılıp dağıtılmış. 25 tane kendi aracı var, bunlarla köylere 
dağıtım yapıyor. Depolama alanı olarak geniş ve yer var. Giyim ve ayakkabı ihtiyacı artık yok. 
 
Çınar Belediyesi merkezde Yenimahalle Cemevi’nde ilk günden beri yemek sağlıyor.  
Beşir Derneği SGK binasının önünde yemek dağıtıyor.  



Aşevinin kurulması için İstanbul ve Diyarbakır tabip odaları aracılığıyla aşevi ve sağlık hizmet 
çadırları kurulması planlandı. Mutfak ve sosyal tesis çadırlarının da kurulması planlandı. Özel 
beslenme gereksinimi (çölyak) olan kişilerin il merkezli dağıtımının yapılması ve ilçelerdeki 
kişilerin tespitinin yapılması sağlanmıştır. 
 
11 Şubat’ta Çölyak Derneği ile iletişime geçtik düzenli olarak besin desteği gönderecekler. Bugün ilk 
koliler geldi. 
 
Tozlu ortamlarda etrafı açık bir şekilde tavuk döner yapılıyor. Yemek yapanların hijyen uyarılarına 
direnci çok yüksek. Aşevleri et çıkarıyor. Kabızlık şikayetleri çok yüksek. 
 
Gölbaşı:  
Beslenme noktası var. Gıda desteği gerek; pirinç, salça, kuru baklagil. Mama az. 
 
Besni: Bu bölgede aşevi yok, kim ne getiriyorsa o yeniyor. Çok fazla çölyak hastasına ulaşıldı. Uzun 
vadede glütensiz gıdalar yeterli değil. 
 
Barınma  
 
Adıyaman: Enkaz çalışmaları ilk gün halk ve gönüllüler (STK, belediye, meslek örgütleri) tarafından 
yapılmış. AFAD çarşamba görünmeye başladı. Halk valiliğe doğru yürüyüş düzenlemiş, ardından 
AFAD çalışmaları hızlanmış. 
 
Kent merkezinde kalan nüfus içerisinde imkânı olan kişiler kendi çadırlarını kurmuş. 
 
Eğriçay parkında 1500 kişilik AFAD çadırları 9 Şubat’ta kurulmuş. Bütün çadırlar dolu. Çadırlar 
birbiriyle bitişik bir şekilde kurulmuş ve içine kurulan odun sobalarının boruları birbirine 
bakmakta. Bu da yangın ihtimalini artırıyor. Çadır kentte 3 revir, 30 doktor, çok sayıda hemşire ve 
sağlık personeli bulunuyor. Bir eczane, 10 taneden fazla 112 aracı bekliyor. Burada su 
sağlanamamış, banyo ve tuvalet yok. İki tuvalet kabini belirlenmiş toplamda, yüzlerce insan bu 
tuvaletleri kullandığı için yanından geçilmeyecek kadar kötü durumdalar. 
 
Cumhuriyet Mahallesi’nde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin kurduğu Zülfikar Yılmaz Çadır 
Kenti’nde 35 çadır var. Kendi çadırı olan aileler, AFAD’dan çadır alan aileler de bu sayıya dahil. 
Genel olarak her çadırda en az iki aile kalıyor. Yaşam alanı çok kalabalık, ısınmanın sağlanamadığı 
çadırlar mevcut. Açıkta çadır bekleyen 10 aileye rastladık. 
 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 50 çadırı kurulmuş. 
 
AFAD 11 Şubat’ta çadır ve soba dağıtımına başlamış. Isınma sorunları devam ediyor. Ama kendi 
çadırı olanlara soba sağlamıyor. 
 
Çok bileşenli yardım kuruluşları işbirliğiyle yaklaşık 100 çadırlık alan belirlendi. Hafif eğilimli, 
zemini kayalık, küçük taşlık toprak ile düzenlenmiş büyük bir alana yaklaşık 50 çadır kuruldu. Bu 
Alana Diyarbakır Tabip Odası triyaji sağlayacak 3 revir açtı. Aynı zamanda psikososyal destek çadırı 
acildi. Mutfak ve sosyal tesis çadırlarının da kurulması planlandı. Ziyaretimiz sonucunda her çadır 
arası afet durumuna uygun şekilde düzenlendi. Ortak kullanım alanları belirlendi. Aşevinin 
kurulması için İstanbul ve Diyarbakır tabip odaları aracılığıyla aşevi ve sağlık hizmet çadırları 
kurulması planlandı.  
 



Belediye bahçesinde 11 tane küçük ev tipi konteynırda yaşayan insanlar var. Burada iki tane tuvalet 
ve kullanım suyu var. Yemeklerini kendileri dışarıda yapıyorlar. 

 

 

Narlıkuyu’da kurulan çadır kentin krokisi çizildi, ona uygun şekillendirildi. 

 

Gölbaşı: Halk kendi imkanlarıyla kurdukları çadırda kalıyor, çadırları olmayanlar sokakta yatıyor. 
AFAD henüz çadır desteği sağlamamış, herhangi bir çadır kent yok. 

Besni: Çadır kent kurulmaya başlanmış. Besni nüfusu köylere taşınmış, tek katlı hasar görmeyen 
evlerde yaşam devam ediyor. Öbek öbek 8-10 çadırlık alanlar gözlemlendi.  
 
Narlıkuyu çadır kent krokisi  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖY  
(15 çadır) 

Köy  
(15 çadır) 

Köy  
(13 çadır) 

Köy  
(7 çadır) 

Kadın tuvalet Erkek tuvalet 

Revir  Aşevi  

Araç yolu  

Sosy
al 

alan 



4. SAĞLIK HİZMETLERİ  
 
Sağlık Kurumu Hasar Durumu  İşlevi  

Adıyaman EAH  Hasarlı fakat 
kullanılıyor  

Çocuk acil, yetişkin acil, yoğun bakım ve 
travma servisi aktif faaliyet sürdürüyor 
Çocuk yoğun bakımda 3 yatak var. Acil 
ameliyatlar yapılıyor. Sevk koordinasyon 
sistemi çevre illere transferi sağlıyor.  

Eğriçayır Sahra 
Hastanesi 

3 revir çadırı  Poliklinik hizmeti veriliyor.  

Gözde Hastanesi 
Yanındaki Sahra 
Hastanesi 

Bir revir  Poliklinik hizmeti veriliyor, henüz tam aktif 
değil.  

Besni Devlet Hastanesi  Hasarlı ama 
kullanılıyor.  

Başhekimlik binası hasardan dolayı 
kullanılamıyor. Acil servis, yatak servis 
depremin ilk gününden beri aktif 
kullanılıyor. Ameliyatlar yapılamıyor. 

Besni ASM  4 nolu ASM hasarlı. 1 
nolu ASM hasarsız.  

Merkezde sadece 1 nolu ASM depremin ilk 
gününden beri çalışıyor. Sadece Çakırhöyük 
köyü ASM si çalışmakta.  

Gölbaşı Sahra Hastanesi  3 revir  Bir eczane açılmış, poliklinik hizmeti 
veriliyor.  

Gölbaşı Devlet Hastanesi  Hasarlı kullanılamıyor  Sahra hastanesine cihazlar taşınmış, hizmet 
orada veriliyor.  

Adıyaman İl Sağlık 
Müdürlüğü  

Hafif hasarlı  Bir organizasyon ve planlama yok. Merkezi 
konumu nedeniyle umumi tuvalet olarak 
kullanılmış. Su ve elektrik yok.  

Besni İlçe Sağlık 
Müdürlüğü 

Hasarlı kullanılamıyor  5-6 metre içeri çökme yaşanmış. Herhangi 
bir faaliyet yok.  

Adıyaman merkez ASM 20 tanesi 
kullanılabilir 
durumda gerisi 
hasarlı  

Çalışan ASM yok.  

Adiyama dis fakültesi  Hasarli değil  Öğrenciler yok. Hizmet verilmiyor  
 
Sağlık Çalışanları  

Adıyaman: Daha önce görev yapmış halk sağlığı uzmanlarının bölgeye yardıma çağırılması 
planlandı. Samsun’dan 150 tane sağlık çalışanı gelmiş. Antalya’dan gelecek olan hekimlerle değişim 
sağlanacak. 
 



Gölbaşı: Sağlıkçı ihtiyacı var. Üç kişi sağlık personeli: paramedik, öğrenci. 
Mobil acil müdahale ünitesi: 8 yatak. Toplam 50 çalışan (Mersin, Ankara, Tokat, Ağrı 
görevlendirme). Eczane kuruldu. Üç bölge eczanesi birleşti.  
 
Besni: 15 hasta geldi günlük 
 
Gönüllü Sağlık Hizmetleri 
 
Kurum/Örgüt İşlev 

Diyarbakır Tabip Odası 3 muayene çadırı, bir depo, bir sosyal destek ve 
dinlenme çadırı olmak üzere 5 çadır kurdu.  

İstanbul Tabip Odası Kadın sağlığı polikliniği kuruldu. Sürekli bir 
kadın doğum uzmanı hizmet verecek.  

Urfa Tabip odası  SGK binasının yanında bahçede bir süredir 
faaliyet sürdürüyorlar.  

Yenimahalle Cemevi Depremin ilk gününden beri poliklinik ve tıbbi 
malzeme desteği sunuyor. Aynı zamanda depo 
işlevi de var.  

 
 
Sağlık hizmetleri nerede/nasıl sunuluyor? (ziyaret edilen sağlık kurumu sayısı:... ...)   
 

 Sağlık çalışanları Sayı (görev başında 
olan) 

Yeterli mi? Yetersizse  
(E –H) 

 

Hekim 

EAH de Çocuk acilde 3, 
serviste 2 hekim 
Cemevi 8 doktor  
Besni 23  
Sahra hastanesi: 30 
Saha çalışanı: 10 

H 

 Hemşire Bilinmiyor H 

 Ebe 17 H 

 Sağlık memuru Bilinmiyor H 

 Çevre sağlığı teknisyeni Merkez: 3 
Besni ve Gölbaşı : 0 H 

 Diğer (eczacı) TEB aktif sayıları 
bilinmiyor H 

 Hizmetler5   



 Su klorlaması Besni: 13 şubat 
Merkez: yok  H 

 
Bağışıklama (öz. Kızamık) 

Kızamık vakası 
görülmemiş. 
Oran %90 

H 

 
Sağlık kurumlarında 
doğum yaptırılabiliyor 
mu? 

Evet H 

 
Acil sağlık hizmetleri 
(Hastane öncesi: 112, triyaj 
alanları vb.) 

Veriliyor E 

 Acil sağlık hizmetleri 
(hastane) Veriliyor H 

 Acil ameliyatlar 
yapılabiliyor mu? 

Adıyaman EAH de 
yapılıyor.  
Besni ve Gölbaşında 
yapılmıyor. 

H 

Ambulan
s 

Yerel 25 civarı  E 

Dışarıdan (ilçeden) Çok fazla > 10 E 

 Ulaşılabilen – işlevsel  
sağlık kurumları   

Ayaktan 
tedavi 

ASM 2 H 

Özel Yok H 

Diğer 4 H 

 Kan bankası Aktif E 

Yataklı 
tedavi 

Kamu – Hastane  H 

Özel – Hastane Yok H 

 Diyaliz merkezi Yok H 

 Hastanelerin acil servisleri  Adıyaman EAH 
Besni Acil Servis H 

Eczane 
Adıyaman merkez: 3  
Besni: 2  
Gölbaşı: 2 

E 

 
 
 
 
 



Hizmetler 

 
Su klorlaması:   
Adıyaman: Yok 
Gölbaşı: Bilinmiyor  
Besni: 13 Şubat 
 
Bağışıklama:  
Adıyaman: Aşı takip sistemine ulaşılamadığı için aşılama yapılamıyor. Tetanos aşısı için sınır 
tanımayan doktor ile konuşuldu. Stok bilgisi bekleniyor. Hepatit B aşısı eksik. Aşı dolabı hava 
sıcaklığından dolayı bozulmamış. İl sağlık müdürlüğündeki aşı dolabının soğuk zinciri bozulmamış. 
Kullanılabilir durumda aşıları var. Eğitim araştırma hastanesinde tetanos aşısı var.  
 
Besni: Çalışan tek ASM olan 1 nolu elinden bulunan aşıları yapıyor. Aşı dolabı bozuk. Birçok aşı 
bozulmuş. 
 
Sağlık kurumlarında doğum yaptırılabiliyor mu?  
Adıyaman: 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri yerine kadın sağlığı ve poliklinik hizmeti verebilecek 
revirler açıldı. Kadın hastalıkları muayene araçlarının (USG, EKT) bulunduğu revir çalışır durumda. 
Eğitim ve araştırma hastanesinde (EAH) doğum yapılıyor.  
 
Gölbaşı: Doğum yapan bir gebe sevk edilerek doğum sağlandı.  
 
Acil sağlık hizmetleri (Hastane öncesi)  
Adıyaman: Karapınar Cemevi merkezli gönüllü sağlık çalışanları ve öğrenciler tarafından köylere 
mobil sağlık hizmetleri sunuluyor. 11 Şubat’ta 7 ekip üçer kişilik gruplar halinde gidildi. Halkla 
iletişim kurularak hızlı bir değerlendirme yapılıyor. İlaç ve hijyen kiti desteği veriliyor. EAH, acil 
servis yükünün büyük bir kısmını almış durumda.  
 
Besni: Devlet Hastanesi Acil Servisi depremin ilk günleri Adıyaman merkezden birçok hastaya 
bakmış, halen aktif çalışıyor.  
 
Acil ameliyatlar yapılabiliyor mu?  
Adıyaman: Acil ameliyatlar yapılmakta, post op takibi olabilecek ameliyatlar sevk. 
 
Ulaşılabilen /İşlevsel sağlık kurumları 
 
ASM:  
Adıyaman: 215 ASM’nin yarısı merkezde, 15-20’si kullanılabilir durumda. 
Gölbaşı: Herhangi bir ASM kalmadı. Bina eczane olarak kullanılıyor. 
Besni: ASM’lerin çoğu yıkıldı. 4 ASM var, biri kullanılır durumda. Eczaneler kapalı henüz. Besni’de 2 
tanesi açık.  
 



 
 
Hastanelerin acil servisleri:  
Adıyaman: 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bilinen tek sağlık hizmeti veren hastane. Şu 
an acil ve belirli bölümlerde servis hizmeti veriyor, poliklinik hizmetleri verilmiyor.  
Kadın Doğum Hastanesi ağır hasarlı, bugün bahçesinde sahra hastanesi kurulmuş, içleri şu an boş. 
Eğriçay’da kurulan çadır kentte bir sahra hastanesi kurulmuş. 3 çadır bulunuyor. 
Cemevinde aktif çalışan bir revir var, depremin ilk gününde kurulmuş, günlük 40-50 kişi bakılıyor. 
Pir Sultan Abdal’da yeni revir açıldı. 
Şanlıurfa Tabip Odası revir çalışmaları sürüyor. 
Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün bir revir kuruldu.  
 
Gölbaşı: Yeşil alan-sarı alan diye çadırlar ayrıldı. Günlük ortalama başvuru sayısı: 200. Palyatif 
hastalar çok sıkıntıda, yakınları yok. 
 
Besni: Devlet Hastanesi’nin durumu iyi. Acil devam ediyor ilk günden beri çalışıyor. Ameliyat yok. 

 
Hastalar nereye sevk ediliyor?  

 
Adıyaman: Hasta sevkleri daha çok Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır ve Van’a yapılıyor. Hastanede 
sevk koordinasyon merkezi var. İllerle görüşülerek hastaların sevki sağlanıyor. Genel bir hastane 
koordinasyonu yok. Her bölüm kendi koordinasyonunu sağlıyor. Depremden hemen sonra mevcut 
yatan hastalar başka illere transfer edilmiş. 
 
Gölbaşı: Müdahale imkanlarında sevk zinciri çalışıyor, Şanlıurfa ile anlaşmışlar, en az dört ambulans 
oluyor, sevk hastası çok beklemiyor, buranın herhangi bir personeli çalışmıyor. 
 
5.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ  
 
Adıyaman: Gönüllü sağlık çalışanlarının yemek, tuvalet ve barınma sorunları var. Çalışma 
saatlerinin değişimi ile ilgili bir düzenleme yok. Görevlendirme süresi bitenler kendi imkanları ile 
geri dönüyor. 



Sağlık çalışanlarının barınma koşullarının sağlanabilmesi için 10-15 konteyner alımları yapıldı, yer 
belirlendi. Uzun vadeli kalıcı bir yer olması planıyla hareket ediliyor.   
İl Sağlık Müdürlüğünün tuvaleti kullanılamaz hale gelmiş (12 Şubat). 
Çalışma shiftleri 48 saat aralıklarla yapılıyor.   
Besni acilde üçer kişi 60 saatlik shiftlerle çalışıyor.  
 
6.ALTYAPI 
Su şebekesi:  
Adıyaman: Tüm ilde depremin yaşandığı günden beri kent merkezinde elektrik ve su yok. Bugün 
itibariyle Altınşehir mahallesinin bir kısmına su bağlandığı bilgisi alındı, klorlama ile ilgili bir 
müdahale yapılmamış. 
 
Gölbaşı: Su kaynağı yok. 
 
Besni: Su yok. Bütün ilçelerde açabilenler kuyu suyu kullanıyor.  
 
Elektrik: 
Adıyaman: Kent merkezinin %5 lik kesiminde elektrik var.  
Gölbaşı: Elektrik var 
Besni: Elektrik var 
 
İnternet ve şebeke: 
Kent merkezinde uzun süredir şebeke ve internet yok. Türk Telekom binası çöktüğü için mobil baz 
istasyonu 11 Şubat’ta geldi.  
 

 
 
Kanalizasyon:   ð İşlevsel ☑Yetersiz................. ð Yok 
Adıyaman: Depremin ilk anında kanalizasyon tıkanmış. Tuvalet neredeyse hiçbir yerde yok. Toplu 
yaşam alanında olan az sayıdaki tuvaletler sık sık tıkanıyor. 
 
Narlıkuyu’da kurulan çadır kent için mobil tuvaletler geldi. Kanalizasyon bağlantısı sağlanamadı.   
 
Gölbaşı: Normal tuvaletler kullanılamıyor. Seyyar tuvalet yok. 
 
Atıkların toplanması ve yok edimi:  ð Uygun ☑ Uygun değil  
 
Adıyaman: Her sokak kenarında çöp yığınları var. Hastane içinde dahi tıbbi atıklar toplanamıyor. 
Çöplerle ilgili belediye ile konuştu, çöplerin toplanması 12 Şubat’ta başlayacaktı.  



 

 
Çöpler  
 
Vektörler: Henüz yok 
İshalli hastalıklar 12 yetişkinde ishal görüldü.  
 
Güvenlik: 
 
Ulaşım olanakları (Bölgeye, bölge içi): 
Adıyaman: Kent merkezinde enkazdan dolayı yollar kapalı. Ulaşım sağlanamıyor.  
Gölbaşı: Köy yolları üç günün sonunda sağlandı. O zaman hastalar geldi. 
 
İletişim olanakları:  
Besni: İnternet var 
 
7.GEREKSİNİMLER / YARDIMLAR  
 
Adıyaman: Çok fazla yardım ekibi şehre uğramış, dağıtımlar sistematik değil. Kalan eşyalar ıslak bir 
şekilde yol kenarlarında duruyor 
 
Yardımların çevre illerin depolarında ya da gönderildiği ilde depolanarak periyodik bir şekilde 
gönderilmesi uygun görüldü.  

 



 

Yardımların depolandığı alan 

Gölbaşı: Kıyafet yardımı gerekli. Çocuk çok, eşyaları yok. 
Kronik hastalıklar: İlaç erişimi yok, doz ayarlaması yapılamıyor.  
 

Gereksinim 
 

Acil 
mi? 

Yerel kaynaklardan ne 
kadarı karşılanabilir?  

Bölge dışından istenecek yardım 
Bilgi aldığınız 
yere göre Size göre 

Sağlık personeli 
Acil Yeterli Yetersiz 

Hastane için sağlıkçı ihtiyacı yok 
dendi. Bence hala ciddi bir sağlık 
çalışanı ihtiyacı var.   

Tıbbi malzeme – ilaç 

Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Olası ishalli hastalıklar ya da salgınlar 
için izotonik serum sıvısı ve oral 
replasman tuzları gerekli. Bunlar 
ecza stoklarında yeteri kadar yok. 
Hastanede eksik olarak sadece 
albümin belirtildi. 

Taşınabilir tıbbi bakım 
birimleri (çadır-
konteyner...) 

Çok 
acil Yetersiz Yetersiz  

Hasta nakil aracı Hayır Yeterli Yetersiz  



Su Çok 
acil Yetersiz Yetersiz Enkazlarda su baskını olabilme riski 

nedeniyle su tankerleri kurulabilir.  

Gıda  Acil Yeterli Yetersiz Tahıl ürünleri, kuru bakliyat, yağ, çay, 
şeker gibi besin ürünlerine ihtiyaç var. 

Seyyar tuvaletler Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Kanalizasyon bağlantı noktaları 
belediye iş birliği ile belirlendi, 
bağlantı desteği istendi.  

Barınma  Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Barınma kaynakları kıt, herkes 
başının çaresine bakmak zorunda 
kalıyor.  

     

     
 
 
12 Şubat / Adıyaman: 
Organize sanayide Bayvit fabrikasında bir depo ziyaret edildi. Gün içinde 50 tırdan malzeme 
boşaltılmış, ayrıştırılıp dağıtılmış. 25 tane kendi aracı var bunlarla köylere dağıtım yapıyor. Depolama 
alanı olarak geniş ve yer var. Giyim ve ayakkabı ihtiyacı artık yok.  
 
8. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER  
 
Adıyaman: Sağlık bakanlığı tarafından herhangi bir organizasyon ve koordinasyonun olmadığı 
bilgisi alındı.  
Sağlık çalışanları idari izinli, hastane çalışanları gönüllü olarak alanda kalmışlar. Yakınlarının kaybı 
ve aralıksız çalışma süreleri nedeniyle tüketmiş durumdalar. En acil talepleri sağlık çalışanlarının 
idari izinli sayılması yönünde (bu konuda genelge yayınlandı). Pazartesi bütün birinci basamak 
sağlık çalışanlarının görevlerine dönmeleri çağrısı yapılmış. Diğer illerden görevlendirme ile gelen 
sağlık çalışanlarının sayısı hakkında bilgi yok.  
Köylere göç nedeniyle ASM’lerin nüfusunun arttığı belirtildi.   
Akut dönemde gebeler influenza, COVID ve tetanos aşılarının, 1 yaşın üstündeki çocuklara ise bir 
doz kızamık aşının yapılması önerildi. 
 
Acil günlük ihtiyaçlar 

• Karavan  
• Seyyar tuvalet (kuru ve sulu mobil tuvalet, kadın ve erkek için ayrı) 
• Klorlu tanker suyu 
• Çadıra uygun odunlu soba ve elektrikli ısıtıcı 
• Beşik 
• Çadır matı 
• Jeneratör  
• Çadırları aydınlatacak güneş enerjisiyle çalışan spot ışıklar 
• Kadın pamuklu iç çamaşırı 
• Asbest maruziyetine karşı maske 



• Gebe ve bebek beslenme kiti 
• Tetanos aşısı 
• Güvenlikli (etrafı kapalı) piknik tüpü 
• Kışlık uyku tulumu 
• Sabunlu ıslak mendil 
• İdrar protein stick (gebeler için) 

 
12 Şubat: Günlük ihtiyaç listesi 

• Lazımlık (gebe ve çocuk için) 

• Tahıl ürünleri  

• Kuru bakliyat 

• Temizlik malzemeleri (sabun, şampuan, deterjan) 

• Kişisel ürünler (tırnak makası, tarak) 

• ORS 

• Lazımdık 

 
Gölbaşı: 
Üçüncü gün gönüllüler geldi, dördüncü gün AFAD geldi. 
Organizasyon sıkıntısı var, yardım gönderilmiş iş makinesi, operatör yok. 
Kardan dolayı yolların kapalı olduğu yerler var. 
Koordinasyon: Tokat valisi. 
Gölbaşı Kaymakamlığı yapmış eskiden. Bütün köyleri biliyor. 
20 tane gezici ekip var. İhtiyaç hâlâ devam ediyor. 
Kızılay ekibi otobüste kalıyor. 
9 Şubat’ta ilk kez Kızılay geldi. 
 
Besni: 
Devletin çok geç bilgisi oldu. Acil çadır, su ve hijyen ürünlerine ihtiyaç var.  
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