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14-18 ŞUBAT ADIYAMAN MERKEZ, GÖLBAŞI VE BESNİ İLÇELERİ 
DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
 
1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri:  

Adıyaman ilinin kuzey kesimi dağlık ve engebeli, Güney kesimlerinde geniş ovalar vardır. 
Doğusunda Diyarbakır, kuzeyinde Malatya, batısında Kahramanmaraş, güneyinde Gaziantep ve 
Şanlıurfa illeri ile çevrilidir. İlin doğusunda Torosların güneydoğu uzantısı olan Malatya dağları, 
güneydoğusunda Atatürk Baraj Gölü yer alır. Doğusundan Fırat Nehri ile çevrilidir. İlin kuzey 
kesimi genel anlamda dağlık ve engebeli iken güney kesiminde geniş ovalar bulunur. 

 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  

İlin toplam nüfusu 600 bin, şehir merkezi nüfusu 300-350 bin civarında. Aralık 2022 verilerine 
göre 22 252 Suriyelinin yaşadığı bilgisi alındı. Bölgenin geçim kaynağı tarım özellikle tütün 
üretimi ve hayvancılık olmuş. 

Gölbaşı merkez nüfusu 50 bin olup bunun 35 bini şehir merkezinde yaşamakta. Depremle 
beraber halkın büyük çoğunluğu göç etmiş. Şehirde 300 bina enkaz altında kalmış.   
Besni: Toplam 78 bin ilçe merkezi nüfusu 40 bin nüfusu var. Merkezde daha çok Suriyelilerin 
kaldığı, diğer kesimin köylere gittiği biliniyor. 

Ölümler kışın merkeze giden köylüler arasında olmuş.  
Yıkılan belediye binası 

 



 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
 
Bir yandan Suriye’den göç alırken diğer yandan gençlerin sıklıkla batı ülkelerine göç ettiği 
biliniyor. Hâkim nüfus içerisinde yaşlı oranı yüksek.   
 
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

Merkez:350.000 
Gölbaşı: 50.000 
Besni:75.000  

8.000 X X 

Tahmininiz2  600.000 12.000   
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
 
Besni: Yaklaşık 500 ila 1000 kişi göç etmeden kalmış.  
Gölbaşı: Deprem sonrası son durumda toplam 15 bin merkezde olmak üzere 3 bin kişinin kaldığı 
biliniyor.  
 
 3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su 
Adıyaman merkezde hala kullanma suyu sağlanamadı.  17 şubatta şebeke suyu verilmiş, fakat 
halkın merkezde kalan büyük bir kısmı çadırlarda yaşadığı için su problemi devam ediyor.  
Gölbaşı: Kullanma suyu 10 şubatta sağlanmış, 16 şubatta klorlama yapıldı.  
Besni: 12 şubatta süper klorlama yapılmış.  
 
Şehir merkezinde özellikle kullanma suyu depremden sonra 10 günden fazla geçmesine rağmen 
hala sağlanamadı. Belediye ile görüşmeler sonucu depolayacak bir tanker varlığında su 
verilebileceği söylendi. Bunun için halkın tanker ve iletişim kanalları bulması gerekecek. Suya 
erişim bireysel düzeye bırakılmış durumda ve tankerin nasıl bulunacağı bilinmiyor. Aynı 
zamanda il sağlık müdürlüğü çevre teknisyenleri ile görüşüldü. Şebeke suyu olan yerlere ve depo 
yada tankerde su depolanan yerlere klorlama ve numune alımı konusunda işbirliği yapıldı. Belli 
başlı su bölgelerinin konumu atılarak klorlama desteği alınıyor. Aynı zamanda çöp toplama 
noktaları oluşturuldu. Bu noktaların konumu atılarak koordinasyon birimine haber veriliyor, 
çöplerin toplanması sağlanıyor.  
 
 
 



Gıda 
Gölbaşında yardımlar kesilerek bir tane sosyal market kurulmuş. Daha birçok marketin 
kurulması, bütün ürünlerin ücretsiz dağıtılması planlanıyor. Bireysel başvuruya dayalı bir yardım 
olduğu için erişimi olmayanlar için bir dezavantaj oluşturabilir.  
 
Barınma  
14 Şubat’ta Cumhuriyet Mahallesi‘nde 11 ailenin çadırsız olduğu ve sokakta veya arabada 
yaşadığı tespit edildi. Çocuklar ve yaşlılar arabada erişkinler sokakta yaktıkları ateş başında 
geceyi geçiriyor. AFAD’dan çadır desteği alamadıklarını belirttiler. Birçok hane evlerine yakın 
sıklıkla evlerinin bahçesine veya yol kenarına kurdukları çadırlarda yaşıyor. Hırsızlık riskine 
karşı evlerinden uzak bir yere gitmek istemiyorlar. Bölgede yaşayan Alevilerin görece yurtlarını 
terk etmek istemedikleri tespit edildi. Konuşulan bir Alevi aile ayrımcılığa uğradıklarını ifade 
etti. Belediye bahçesindeki konteynerde kalan tek Alevi aile olduklarını komşuları tarafından 
kabul görmediklerini belirttiler. Çadır kentlere yönlendirebilecekleri yakınlarının olup olmadığı 
sorgulandı. Yanlış anlaşılma tehlikesi ile bu yardımı kabul etmediler. Merkez köylerde çok fazla 
yıkım yok. Köylüler genel olarak kendi tütün çadırlarını kuruyorlar.  

 
Adıyaman kalesinin etrafında Gavur Mahallesi olarak bilinen bölgeye gidildi. Yıkımın yüksek 
olduğu mahallelerden bir tanesi. Bu mahallede çok fazla Suriyelilerin yaşadığı biliniyor. 
Adıyaman’daki tek kilise olan Mor Petruspavlus Kilisesi yaklaşık merkezde 10 Süryani aile tüm 
ilde 150 Süryani aileye hizmet vermekteydi. Depremden sonra 10 ailenin konaklama ve yardım 
hizmetleri burada verilmiş daha sonra İstanbul’a göç etmişler. 
Kentte 4 tane aktif konteyner kent kurulduğu aktarıldı. Bizim gözlemlerimizde herhangi bir 
konteyner kente rastlanmadı.  
 
Adıyaman merkezde birçok irili ufaklı çoğu denetim sınırlarında olmayan çadır alanları var. 
Evlerinin önünde kurulan çadırların yanı sıra mahallelerdeki park alanları ve boş arazilerinde 
dağınık bir şekilde konumlanan bir çok çadır alanı vardır. Her gün sayıları değişen bu çadır 
alanlarından yeni tespit edebildiklerimiz aşağıda sıralanmıştır.  



 
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin çadır alanı  
 
Bağışı yaptığı bir alanda Trabzon belediyesinin desteği ile 37 çadır kurulmuş. Çadır mesafeleri 
önerilerimizle benzer özellikteydi. Bu alan 13 şubatta yapılmaya başlanmış, 14 şubatta insanlar 
yerleşmiş. Bir kadın bir erkek tuvaleti ve bir duş içeren konteyner 15 şubatta gelmiş. Trabzon 
belediyesi bir aşevi ve yardımların organizasyonunu sağlıyor. Elektrik henüz yok. Urfa tabip 
odası 1 No’lu ASM’nin bulunduğu yerde olan revirini buraya taşıdı. Bu alanda 3 aylık bir gebe 
düşük yaptı. Düşük yapmadan önce EAH’ye başvurduğunu herhangi bir müdahale yapılmadığını 
ifade etti. Bu çadır alanı görece daha iyi olması nedeniyle sık sık video çekilip devletin 
hizmetleri olarak gösteriliyormuş. Revirde bir iki tane ishal vakası ve sıklıkla ÜSYE görülmüş.  
 
Hisar düğün salonu çevresi 
 
3 öbek halinde toplamda 105 çadırın olduğu bir alan tespit edildi. Tamamı hanelerin kendi 
kurduğu AFAD çadırıydı. Burada yaşayanların evleri yakınlarda olduğu için tuvaleti evden 
karşılıyorlar. Evde şebeke suları akıyor. Evleri olmayanlar da komşuların evlerinde ihtiyaçlarını 
giderdikleri tespit edildi. Su işleriyle konuşularak tankerle 12 saat su getirilmesi sağlandı. Burada 
yaşlılarla konuşuldu, bütün yardımların gençlere yönelik olduğu, yaşlı giyinme ürünlerinin 
gelmediği öğrenildi. Kadın iç çamaşırı en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Kadınlar 
erkeklerden utandıkları için iç çamaşırı isteyemediklerini, bu nedenle ihtiyaç belirlemesi 
yapılırken kadın sağlık çalışanlarının daha çok sahaya çıkmaları tarafımızca önerilmektedir.  
 
Cumhuriyet mahallesi kız yurdunun karşısı 
Bir yardımsever tarafından 150 çadır kuruldu. Henüz kullanıma açılmadı.  
 
Yenimahalle semt pazarı AFAD çadır bölgesi 
 
Pazar alanına kurulmuş 105 çadırın olduğu alanda bir EMKE ekibi reviri var. Gönüllü olarak 
gelen sağlık çalışanlarının barınma sorunları mevcut. Uyumaları için içinde sadece battaniye olan 
bir çadır kurulmuş kalabalık bir şekilde geceyi geçiriyorlar. Isınmak için kullanılan sobadan 6 
kişi karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş, aralarından 2 kişi hiperbarik oksijen tedavisi almış. 
Bu nedenle 112 araçlarında kalmayı tercih ediyorlar. Bu revirden alınan kayıtlara göre son 3 
günde 8 çocukta ishal görülmüş. Alanda iki tuvalet kabini var ama su olmadığı için çok kirli 
durumda.   
 
Yenimahalle semt pazarı AFAD çadır bölgesi 



 
 
Suriyelilerin Yaşadığı Çadır Bölgesi 
 
Suriyelilerin yaşadığı çadır kentler şehirde bulunan diğer çadır kentlere göre çok daha kötü 
durumdadır. Herhangi bir yardım gitmediği söylenmektedir. Kurdukları çadırlar kendi 
imkanlarıyla buldukları malzemelerden oluşmaktadır. 8 hane bir arada yaşamaktadır. 2 gebe 
bulunmaktadır ancak hastaneye ulaşım olmadığı için şikayetlerini bildirememişlerdir. Diş 
enfeksiyonu ve çürük ağrılarından dolayı çok fazla kişi şikayet etmektedir. Çadırların yakınında 
ve çevresinde herhangi bir su kaynağı bulunmamaktadır. İçme suyu olarak şişe su 
kullanılmaktadır. Banyo yapılamamaktadır. Koah, astım gibi hastalıkları olan kişiler vardır. Gıda 
kaynakları çok kısıtlıdır.  
 
AVM Yanında Bulunan AFAD Çadır Alanı 
 
İki bölgeden oluşmaktadır. Birinci bölgede 15 çadır bulunmaktadır. İçme suyu kısıtlıdır. Su 
kaynağı bulunmamaktadır. Tuvalet ve banyoya erişimleri yoktur. İlk günlerde yemek geldiği 
söylenmiştir ancak 16’sından itibaren yemek gelmediği dile getirilmektedir. Ulaşım olmadığı ve 
şehre uzak olduğundan dolayı hastaneye gitmekte zorluk yaşamaktadırlar. Kronik hastalığı olan 
kişilerin ilaçlarına ulaşamadıklarından dolayı sıkıntı yaşadıkları dile getirilmiştir. Diyabet hastası 
olan bir kişi hastaneye ulaştırılmıştır. Çadırların içinde soba bulunmamaktadır. Elektrik 
verilmediğinden dolayı ısıtıcılarda kullanılmamaktadır. Çocuk sayısı fazladır. İkinci bölgede ise 
23 çadır bulunmaktadır. Bazı çadırlarda soba bulunmaktadır. Kahvaltılık dahil gıdada sorun 
yaşanmaktadır. Çadır kentin içinde ishal görülmemiştir.  
 
 
İl Jandarma Komutanlığı 
 
30 çadır 4000 personel bulunmaktadır. Çocuk yoktur. 2. Günden itibaren su gelmiştir. Elektrik 
jeneratörlerle sağlanmaktadır. Banyo bulunmamaktadır. Seyyar tuvalet 12 şubatta gelmiştir. 
Personellerin ishal şikayeti bulunmamaktadır. ÜSYE olan kişiler vardır. Kaşıntısı olan kimseye 



rastlanmamıştır. Konteyner gelmemiştir. Soba bulunmaktadır.  
 
Üniversite İçindeki AFAD Çadır Kenti 
 
Çadırlar dağınık halde bulunmaktadır. 50’ye yakın çadır bulunmaktadır. Tuvalet ve banyoya 
ulaşımları bulunmamaktadır. Eczane çadırı bulunmaktadır. Hijyenle ilgili sorunlar devam 
etmektedir. Su kaynakları yoktur.  
 
2666. Sokak Üzerinde Bulunan Çadır Alanı 
 
9 çadır bulunmaktadır. Su kaynağı bulunmamaktadır. 17 şubattan itibaren tankerle su gelmiştir. 
Tuvalet olarak dışarıdan su taşıyarak evlerin tuvaletlerini kullanmaktadırlar. Elektrik 16 şubatta 
gelmiştir. Elektriği evden çekmişlerdir. Çocuklar bulunmaktadır. 
 

Pir Sultan Abdal Derneği Çadır Alanı 

Cumhuriyet Mahallesi‘nde 31 çadırlık alana yardım ediyor. Buradaki bazı çadırlar dernekten, 
bazıları AFAD çadırı, bazısı ise ailelerin kendi çadırı. Genellikle en az 2 aile aynı çadırda 
kalıyor. Burada sağlık hizmeti veren bir revir var. Burda bir çöp toplama noktası oluşturularak 
çadırda kalanlarla hergün burada biriktirilmesi konuşuldu. Benzer bir çöp toplama alanı 
Yenimahalle cemevinde belirlendi ve çalışanlarla konuşuldu.  
 

Gölbaşı 
Belli başlı bir çadırkent bulunmamakta. Karayolları genel müdürlüğü bahçesinde yüze yakın 
çadır var. Burada çevik kuvvet dahil olmak üzere birçok güvenlik görevlisi kalıyor. Güvenlik 
açısından olduğu söylendi ama şehir merkezinde güvenliği tehdit edebilecek bir risk saptanmadı.  
Mimar Sinan Mahallesi Koşuyolu parkında çingenelerin yaşadığı bilgisi alındı. Bu park 
içerisinde her ailenin bazısı AFAD, bazılarının da kendi imkanlarıyla açtığı çadırlar bulunuyor. 
Suya erişimleri yok, ambalajlı içme sularını kullanma suyu olarak kullanıyorlar. Bir tuvalet 
kabini geliş ama kullanıma açılmamış. Çadırlarda kalanlar küçük bir kayanın arkasında 
tuvaletlerinin yapıyor. Gündüz daha çok çocuklar kullanıyor. Erkekler akşama kadar tutup 
akşamları yine bu alanı kullanıyor. Kadınlar ise çadırların içerisinde poşetlere yapıp dışarı 
atıyorlar.  
 
 
 
 
Mimar Sinan Mahallesi Koşuyolu parkı çadır alanı 



 
 
 
Merkez köyler  

Yazıbaşı köyü  

Toplamda 100 ev var 30 u hasarlı. Gündüz evlere giriliyor fakat gece tütün için kullandıkları 
yazlık çadırda kalıyorlar. Çadırlarda en az iki aile yaklaşık 50 60 kişi kalıyor. Çadır eksikleri var. 
Sular hiç kesilmemiş, ilk 3 gün çamurlu akmış bu yüzden kullanılamamış. Bugün klorlanmış ve 
numune alınmış. ASM var köyde ama çalışmıyor, eskiden de hemşiresi yokmuş. Merkezden ve 
Besni’den göç almış. Çocuklarda üst yolunum enfeksiyonu var. Kızamık, ishal, uyuz biti yok. 
Tuvalet kullanılabiliyor. Yakın köylerden Ahmet Hoca’da 18 kişi ölmüş. Düzağaç ve 
Gümrükhan köylerinin her birinde 5-10 hane hasarlı. Eskiden beri dağ suyu içme suyu olarak 
kullanılıyor. 
 
Yarmakaya Köyü  
 
Köyde deprem öncesinde 200 hane bulunmaktadır. Köyün dışarından gelen kişi sayısı 200’dür.  
Köyde toplamda bir tane ev yıkılmıştır. Köye bizden önce yardım, sağlık, enkaz çalışma 
ekiplerinden hiçbiri ulaşmamıştır. İlk defa bizim gittiğimiz söylenmiştir. Çöplerin olduğu 
görülmüştür. Depremden bu yana çöp toplama ekiplerinin gelmediği söylenmektedir. Su köye 
ulaşmamıştır. Elektrikleri depremin ilk gününden bu yana hiç gitmemiştir. Depremin ilk 
günlerinde gönüllüler tarafından yemek getirildiği ancak sonrasında yemek ve gıda yardımlarının 
da kesildiği söylenmiştir. Hastaneye ulaşımları kendi araçlarıyla olabilmektedir. AFAD ve 
Kızılay’ın köye hiç gelmediği çadırların ulaşmadığı söylenmiştir. Bir çocukta ishal görülmüştür. 
Hazır su kullanılmaktadır. Sobada su ısıtarak evlerde duş alınmaktadır. Isınma problemleri 



bulunmaktadır. Devlet kurumlarına bağlı hiçbir organizasyonun gelmediği söylenmektedir. 
Birkaç tane çadır hayırsever tarafından gelmiştir.  
 

Besni 

15 Şubat’ta ishal şikayeti ile 3 çocuk acil servise gelmiş. Hastanede enfeksiyon kontrol komitesi 
kurulma hazırlıkları yapılıyor. Genel durumları iyi. Şambayat köyünde Suriyelilere erzak 
köylüler tarafından verilmemiş. Besni Devlet Hastanesi Acil Servisi ve polikliniğe 14 Şubat’ta 
600 hasta gelmiş. Uyuz vakası görülmemiş. 
 
Burunçayır  
 
Muhtarla görüşüldü. Nüfusu görece yaşlı. Deprem öncesinde ahır numaraları dahil olmak üzere 
199 kapı numarası vardır. Depremin ilk gününden beri şebeke suyu yok. İçme suyunu ambalajlı 
sudan karşılıyorlar. Bir çadırkent kurulmamış. Evlerde kalınmıyor. Herkes evlerinin yanına 
kendi çadırlarını kurmuşlar. AFAD çadırlarını kullanmışlar. Yardım 7 Şubatta gitmiş. Enkazda 3 
aile kalmış, hala enkaza yardım gitmemiş. Etraftan yardımla çıkarılmış. Ölü çıkarılanlar var. 
Enkazdan çıkan yaralıların bakımı yapılamamış. Kangrenli eli olan bir kişiye rastlandı.Sağlık 
hizmetini alabilecek bir yer yok, gidecek araçları yok. Köyde ASM yok. 533 nüfusu var. Şuan 
900 kişi var. Gölbaşı, Besni ve merkezden göç almış. Soba ve ısıtıcı var. Eletrik ara ara geliyor, 
bu nedenle ısıtıcılar kullanılamıyor. Evlerin tuvaletleri kullanılamaz halde. Bir okulun 
bahçesinde 4 çadır var. Orada su ve tuvalet var. Bebekler var aşılanamamış. Çocuklarda özellikle 
ÜSYE çok görünüyor. Aşevi yok. Gıda eksiklikleri var. Atıklar toplanmıyor. Araba olsa bile 
benzinleri yok. köyde de kaşıntı şikayeti, iye, ishal yok.  
 
Güneykaş köyü  
 
Eskiden 100 kişilik 51 hane var. Bütün evler hemen hemen hasarlı. 6 çadır var köyde. Su ve 
elektrik yok. Ortak mutfak var kendileri yapıyor. Kendi tuvaletlerini yapmışlar. Çukur açılarak 
kullanıma açılmış. Köyde de kaşıntı şikayeti, İYE, ishal yok.  



 
Aşağı çöplü köyü  

80 hane hepsi hepsi yıkılmış. 175 kişi yaşıyormuş. Depremden sonra 300 kişi yaşamaya 

başlamış. Eskiden sağlık hizmeti için Besni‘ye gidiyorlarmış. Şimdi araç sıkıntısı yüzünden 

gidemiyorlar. Elektrik 14 Şubatta verilmiş. Toplam 25 çadır var yanyana. Başka bir yerde 11 

çadır var. Enkaz yardımı için kimse gelmemiş. 3 gün sonra yardım gelmiş. 3. Gün elektrik 

gelmiş. Su yok, tuvalet ve banyo yok. Aşevi yok. Herkes kendi çadırında yemeğini yapıyor. 

Yaşlı kadınlarda pişik, egzema vardı. Köyde de kaşıntı şikayeti, İYE, ishal yok.  

Çilboğaz köyü  

3 km ötede ASM var, oraya gidiyorlar. Elektrik var. Su ve tuvalet yok. Kangrenli eli olan bir 

kişiye rastlandı. Enkazlardan kendileri çıkarmış. Arama kurtarma hiç gelmemiş. Çadır 4. Günden 

sonra gitmiş. O zamana kadar sağlam ahırlarda yatmışlar. Ulaşım olanakları çok sıkıntılı. Köyde 

de kaşıntı şikayeti, İYE, ishal yok.  

 
4. SAĞLIK HİZMETLERİ 
 
Adıyaman merkezde görevlendirilerek gelen Ağrı halk sağlığı müdürü Yusuf Çetin ile 
görüşüldü. Merkezde 2 sahra hastanesinin yanında 18 tane tıbbi uç noktası ve 6 tane ASM 
hizmete açılmış. Birçok ASM ağır hasarlı olarak tespit edilmiş. Öncelik olarak koruyucu 
hizmetlerin ve birinci basamak sağlık hizmetinin kurulması il sağlık müdürlüğünce planlanıyor. 
Aşı stoklarının yeterli olduğu bilgisi alındı.  
 
 
 
 
 



Sağlık Kurumu Hasar Durumu  İşlevi  

Adıyaman EAH  Hasarlı fakat 
kullanılıyor  

Çocuk acil, yetişkin acil, yoğun bakım ve 
travma servisi aktif faaliyet sürdürüyor. 
Acil ameliyatlar yapılıyor. Sevk 
koordinasyon sistemi çevre illere transferi 
sağlıyor. Kadın doğum, genel cerrahi gibi 
bazı poliklinik hizmetleri açıldı. Doğum 
yaptırılabiliyor.  

Eğriçayır Sahra 
Hastanesi 

3 revir çadırı  Poliklinik hizmeti veriliyor.  

Gözde Hastanesi 
Yanındaki Sahra 
Hastanesi 

Bir revir  Poliklinik hizmeti veriliyor. Çocuk 
Psikiyatrisi polikliniği açıldı. Aşılama 
hizmeti veriliyor.  

Besni Devlet Hastanesi  Hasarlı ama 
kullanılıyor.  

Başhekimlik binası hasardan dolayı 
kullanılamıyor. Acil servis, yatak servis 
depremin ilk gününden beri aktif 
kullanılıyor. Ameliyatlar yapılmaya 
başlandı. Poliklinikler açık ve hizmet 
vermekte. 

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

Merkezde sadece 3 ASM, köylerde 9 ASM 
hizmet veriyor.  

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  Görevlendirmelerle bir koordinasyon 
sağlanmış. Elektrik ve su sorunları çözüldü. 
1. Basamakla ilgili planlamalar yapılıyor.  

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  

5 ASM faaliyet gösteriyor. Birçok sağlık 
çalışanı vefat ettiği için bina sağlam bile 
olsa hizmet vermekte zorlanıyor. 

Adıyaman diş 
fakültesi  

Hasarlı değil  Bilinmiyor  

Ağız Diş Sağlığı 
Merkezi 

Hasarlı değil Hizmet vermeye başladı. 



 
 
Gölbaşı 
Depremin 3. Günü kurulan kriz koordinasyon ekibinden alınan bilgilere göre ilçede henüz uyuz 
vakaları görülmemiş. Az sayıda da olsa çocuk ishallerinin görüldüğü, bunun nedeninin hijyen 
koşulları olduğu belirtildi.  Bu koordinasyonun 3 tane köyleri dolaşan sağlık hizmeti, kronik 
hastalık ilaçlarının sağlandığı ve çocukluk aşılarının yapıldığı mobil hizmeti var.  
Gölbaşı Fransız hastanesi 15 şubatta kuruldu. büyük bir alanda bir çok çadırın içten birbirine 
koridorlarla bağlanması ile oluşturulan hastanede radyoloji, kadın doğum, yoğun bakım, yeni 
doğan yoğun bakım, travma alanları gibi birçok bölümü vardır. Günde 60 hasta başvuruyor. 
Bunlar içerisinde bit, uyuz ishal hastalarının olmadığı söylendi. Daha çok ortopedi hastalarının 
görüldüğü söylendi. Bu hastanede çalışan 50 doktor, bunlar içerisinde 2 anestezi, 2 acil  
uzmanının yanında 60 hemşire çalışmakta. Sağlık çalışanları 12 saat aralıklarla çalışıyor. Gölbaşı 
merkezde açık ASM yok.  
Gölbaşı sahra hastanesi sarı, kırmızı, yeşil alan olmak üzere 3 revirden oluşuyor. Yaklaşık 10 
hekim 20’den fazla yardımcı sağlık elemanı çalışıyor. Hastane alanında da tuvalet ve su yoktu. 
Devlet hastanesi ağır hasarlı ve kullanılamaz durumda.  
 
Sağlık Çalışanları  

Birinci basamak sağlık çalışanları arasında çok fazla kayıp var. 
Görevlendirme ile kente sağlık çalışanlarının gelişi uzun vadede planlanıyor. Fakat henüz 
kalacakları bir yer ayarlanmadı. Bugün yaklaşık 3 bin sağlık çalışanının ilde olduğu bilgisi 
alındı.  
 
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. 
Faaliyetlerine başladı. 

İstanbul Tabip Odası İçinde sürekli bir kadın doğum uzmanının 
bulunduğu kadın sağlığı polikliniği kuruldu. 
Psikiyatri ve Diş polikliniği açıldı. 14 nolu 
ASM poliklinik hizmeti veriyor. 14 Şubat’ta 5 
kişi gelmiş. Bu nedenle polikliniğin yarım 
güne düşürülmesi kararlaştırıldı.  

Urfa Tabip odası  3. çevre yolu üzerindeki bir çadır kentte 
poliklinik hizmeti vermeye devam ediyor. 



Yenimahalle Cemevi Depremin ilk gününden beri poliklinik ve tıbbi 
malzeme desteği sunuyor. Aynı zamanda depo 
işlevi de var. Her gün 5 mobil sağlık ekibi 
köyleri ziyaret ediyor. 

SES 3 tane mobil sağlık ekibiyle köyler ziyaret 
ediliyor. 

Fransız Sağlık Ekibi 80-90 sağlık çalışanı dönüşümlü çalışıyor. X-
RAY, usg, mekanik ventilatör 

 
 
 

    
 

 
 



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

 Sağlık çalışanları Sayı (görev başında 
olan) 

Yeterli mi? Yetersizse  
(E –H) 

 

Hekim 484 H 

 Hemşire 

Toplam 2045 

H 

 Ebe H 

 Sağlık memuru H 

 
Çevre sağlığı teknisyeni 

Merkez: 10 
Besni ve Gölbaşı: 
bilinmiyor 

H 

 Diğer (eczacı) TEB aktif sayıları 
bilinmiyor H 

 Hizmetler5   

 
Su klorlaması 

Besni: 13 şubat 
Merkez ve Gölbaşı: 16 
şubat 

H 

 Bağışıklama (öz. 
Kızamık) 

1 kızamık vakası 
görüldü 

H 
 

 
Sağlık kurumlarında 
doğum yaptırılabiliyor 
mu? 

Evet ama yetersiz, 3 
kendi kendine düşük 
tespit edildi.  

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’de yapılmaya 
başlandı. 

H 



Gölbaşı’nda 
yapılmıyor. 

Ambulan
s 

Yerel 25 civarı  E 

Dışarıdan (ilçeden) Çok fazla > 50 E 

 

Ulaşılabilen – işlevsel  
sağlık kurumları 

3 sahra hastanesi 
2 devlet hastanesi 
1 fransız hastanesi 
8 revir 
7 ASM+2 ASM binası 
içerisinde poliklinik 

H: Birinci basamak 
sağlık hizmetleri 
yetersiz 

B 

ASM 12+2 H 

Özel Yok H 

Diğer 5 H 

 Kan bankası Aktif E 

Yataklı 
tedavi Kamu – Hastane Adıyaman EAH 

Besni hastanesi 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 merkez: 16 Şubat 
Besni: 13 Şubat  
Gölbaşı: 16 Şubat 
 
Bağışıklama:  
Eksik olan tetanos aşıları bulundu. İl sağlık müdürlüğünde ve sahra hastanesinde aşılama 
yapılıyor.  
 



Sağlık kurumlarında doğum yaptırılabiliyor mu?  
 
 
Acil sağlık hizmetleri (Hastane öncesi)  
Adıyaman merkezde EAH acil servisi bütün yükü almış gibi görünüyor.  
 
 
Acil ameliyatlar yapılabiliyor mu?  
Hem Adıyaman merkezde hem de Besni Devlet Hastanesi’nde yapılabiliyor.  
 
Ulaşılabilen /İşlevsel sağlık kurumları 
ASM: merkezde 1,9,10,14,19 No’lu ASM’ler çalışmakta 
İstanbul tabip odasının kullandığı 2 ASM’de poliklinik ve kadın doğum hizmetleri 
Adıyaman EAH 
Besni Devlet Hastanesi 
Sahra hastanesi 3 adet 
Ağız Diş Sağlığı Merkezi 
 
Hastanelerin acil servisleri:  
Adıyaman EAH ve Besni Devlet hastanesi acil servisi çalışıyor.  

 
Hastalar nereye sevk ediliyor? 
Öncelikli olarak civar illere gönderiliyor.  
 

5.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ   
 
Umke çadırlarında kalan sağlık personeli çadırlarda konaklıyor. Bazıları ambulanslarda kalıyor. 
Gönüllü gelen sağlık çalışanlarının bir kısmı cemevinde toplu yerde kalıyor. Henüz devlet ve 
sivil toplum örgütleri tarafından sağlık çalışanlarının koşullarıyla ilgili bir gelişme yaşanmış 
değil.  
 
6.ALTYAPI 
 
Su şebekesi: Dağ eteğindeki mahallelere Cumhuriyet mahallesinin bir kısmına, Mimar Sinan, 
Kayalık, fatih, Malazgirt, Yeşilyurt, Yenimahalle, Altınşehir, Siteler, Yunus Emre mahallelerine 
şebeke suyu 17 Şubat’ta bağlandı. 16 şubat’ta klorlama ve numune alımı sağlandı. Çadır 
alanlarında kullanım suyu yok. Evlerinden su alabilenler kullanıyor, gerisi ambalajlı su 
kullanıyor. Belediye su tankeri isteğimize yanıt vermedi. Yalnızca su tankerini belli bölgelerde 
bir süre tutmayı sağlayabiliyoruz. 
Merkez köylerinde akan musluk suları kullanılacak durumda değil. İçme suyu her yerde 
ambalajlı sularla karşılanıyor 
 
Elektrik: Tüm kent merkezine 16 şubatta elektrik geldi. Çadır alanlarında elektrik yok.  
İnternet ve şebeke: Şebeke kurulan mobil baz istasyonlarıyla sağlanıyor. Mobil internet 
kullanımı dışında bir internet altyapısı yok.  



 
 
Kanalizasyon:   ð İşlevsel ☑Yetersiz................. ð Yok 
 
Evlerde hala sağlam olan tuvaletlerin kanalizasyon sistemleri çalışır durumda. Çadırkentlerin 
büyük çoğunluğunda tuvalet yok. Az sayıda gelen mobil tuvaletlerin kanalizasyon bağlantısı 
çevre sağlığıyla görüşülerek sağlandı. Hala tuvalet sayıları çok yetersiz. Kanalizasyona 
bağlanabilen mobil tuvaletlerin bir kısmının bağlantısı 15 şubatta yapıldı. Yine benzer bir şekilde 
konum aracılığıyla belediye ile görüşülerek yol kenarlarına kuruluyor. Hala çok az mobil tuvalet 
var. Çukur kazılabilecek güvenli alanların sınırlılığı devam ediyor.  Devlet kurumlarında 
sanitasyon önlemleri alınmış, halk hala kendi ihtiyacını kendi imkanları ile karşılıyor.  
Köylerde az sayıda tuvalet yıkımdan kurtulabilmiş. Az sayıda kalan tuvaletler nüfusa yetmiyor.. 
 
Atıkların toplanması ve yok edimi  ð Uygun ☑ Uygun değil  
Çöpler 14-15 Şubat arasında çevre teknisyenleri ile görüşülerek toplandı. 16 Şubat’tan itibaren 
belediye toplamayacağını bildirdiği için teknisyenler tarafından ilaçlama yapılması 
kararlaştırılmış. Cypertoks 55EC ilacının şehir merkezindeki çöplerin üzerine vektör oluşumunu 
önlemek amacıyla kullanılması düşünülüyor. Sağlık riski olabilir anlamında uyarılarımız 
sonunda Kloramin içerikli dezenfektan ile yerler dezenfekte ediliyor 
16 şubattan sonra arama kurtarma çalışmaları bitti. Enkaz kaldırmalar başladı. Ölü sayılarının 
çok yüksek olması bekleniyor.  
 
Güvenlik: 
 
Şehir merkezi ve Gölbaşı ilçesinde çok fazla çevik kuvvetin olduğu gözlemlendi. Sürekli bir 
yağmacı tehlikesi konuşuluyor. Bu yüzden insanlar evi yıkılmış olsa dahi çok fazla uzaklaşmak 
istemiyor.  
 
Ulaşım olanakları (Bölgeye, bölge içi) 
 
Köyde oturanların merkeze ulaşımları çok güç. Şehir içinde trafik eskiye göre ciddi anlamda 
azaldı. Ara sokaklar hala enkazlardan kaynaklı kapalı, fakat ana yollar araç geçişine açıldı. 
Yollar da büyük fay hatları mevcut.  



 
 
7.GEREKSİNİMLER / YARDIMLAR  
 
Kriz masası: Yenimahalle cemevinin bahçesinde kurulan kriz koordinasyon masası ilk 3 gün 
başvuru yapanlara direkt yardım malzemesi vermiş. Depolara gelen yardımların dolum ve 
boşaltım işlemini kriz masası yapmış. Üçüncü günden sonra yardım isteyen köylülere 
malzemeler gönüllü araçlarla isme göre gönderilmiş. 15 Şubat itibari ile kriz masasına başvuran 
kişilerin isimleri evde çocuk ve kadın varlığı bilgileri bir excel dosyasına yazılarak kaydedilmiş. 
Belirlenen ihtiyaç listesine göre köylere araçla bu yardımlar gönderilmiş. 15 Şubat’ta yaklaşık 
500 kişi listeye adını yazdırmış. 
 
 
 

Gereksinim 
 

Acil 
mi? 

Yerel kaynaklardan ne 
kadarı karşılanabilir?  

Bölge dışından istenecek yardım Bilgi 
aldığınız 
yere göre 

Size göre 

Sağlık personeli 

Acil Yeterli Yetersiz 

Sağlık çalışanlarının büyük bir 
bölümü tedavi edici hizmetleri 
veriyor. Birinci basamak sağlık 
hizmetleri ve koruyucu sağlık 
hizmetleri çok yetersiz.  



 
 
 
 
Tıbbi malzeme – ilaç Acil Yetersiz Yetersiz 

Bit ve uyuz vakaları görünmeye 
başladı. Bu ilaçların sağlanması 
gerekmekte. Kısa dönem için tıbbi 
malzemeler yeterli olabileceği gibi 
uzun dönemde sınırlı sayıda 
kaynakların çözüm olmayacaktır.  

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

Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Hala evsiz aileler bulunmakta, çok az 
sayıda konteyner var. Daha çok çadır 
yerleşimi yaygın. Konteynerlar temin 
edilmeli 

Hasta nakil aracı Hayır Yeterli Yeterli  

Su Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Birçok mahalleye su sağlanmış. 
Evlerinde kalan nüfus neredeyse 
olmadığı için bir çözüm olamıyor. Su 
tankerleri istenmelidir.   

Gıda  Acil Yeterli Yetersiz 

Aşevlerinin sayısı giderek azalıyor. 
Ortak yemeklerin yapılabileceği halk 
mutfakları kurulmalı, gıda desteği 
sunulmalıdır.  

Seyyar tuvaletler Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Seyyar tuvalet sayısı hala çok az 
sayıda. Yaklaşık  çadıra   tuvalet 
düşüyor. Kanalizasyon bağlantısı 
sağlanabilen mobil tuvaletler temin 
edilmeli.  

Barınma  Çok 
acil Yetersiz Yetersiz 

Çok fazla çadır alanı var fakat herkes 
kendi mahallesinde kalmak istediği 
için dağıtım sorun oluyor. Elektrik 
bağlantısı ile ısınma desteği 
sağlanmalı.   

 
 

8.ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER 
 

1. Su tankerleri ile çadır alanlarına su götürülmeli, acil su ihtiyacı karşılanmalıdır. Aynı 
zamanda kanalizasyon bağlantılı seyyar tuvaletlerin temin edilmesi ve giderlerinin 
bağlanması sağlanmalıdır.  

2. Çadırların ısıyı koruyamaması ve sobalarda yaşanabilecek karbonmonoksit 
zehirlenmelerinden dolayı çadır yerine konteynerların kurulması önerilmektedir.  



3. Kadınlar pet ve iç çamaşırını yanında bir erkek olduğunda isteyememektedir. Aynı 
zamanda idrar yolu enfeksiyonu, mantar gibi şikayetlerinden de bahsetmemektedir. Bu 
nedenle eşya dağıtımında ve sağlık hizmetinde ekipler içerisinde mutlaka kadın olmalıdır.  

4. Bulaşıcı hastalıkları önlemek için öncelikle çevre sorunlarının düzeltilmesi gereklidir.  

5. Artan çocuk ÜSYE ve bronkopnömonilere karşı çocuk anne sütü ve alıyorsa ek gıdanın, 
annenin ise beslenmesinin sağlanması gerekmektedir.  

6. Yaşayan toplumun sosyokültürel yapısına uygun gıdaların gönderilmesi, et, tavuk ve 
balık gibi soğuk zincirde gelmesi gereken besinlerin gönderilmemesi önerilir.  

 
 


