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1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri 
Nurdağı 36-37 Doğu meridyeni ile 37-38 kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Doğusu Gaziantep 
ili Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri, batısı, Osmaniye ili Bahçe ilçesi kuzeyi, Kahramanmaraş ili Türkoğlu 
ve Pazarcık ilçeleri, güneyi, Gaziantep ili İslahiye ilçesi ile çevrilidir. 
İslahiye'ye 21km. Gaziantep'e 67km. Kahramanmaraş'a 48km. Bahçeye 18km. Uzaklıkta olan iilçenin 
merkez rakımı 570 metredir. 
Gaziantep Adana karayolu üzerinde bir ovada kuruludur. Torosların son kısmına komşudur. Toplam 
31 köyü bulunmaktadır.  
 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş 
İlçenin tamamı depremde yıkılmıştır. Hiçbir binaya girilemiyor. Depremden sonra halkın köylere gittiği 
ya da şehri başka illere gitmek üzere terk ettiği, Suriyeli depremzedelerden de Nurdağı’na göç olmuş, 
şu an 20 bin civarında olduğu bilgisi yetkililerden alındı. 
 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
İlçede pamuk, buğday, şeker pancarı, kırmızıbiber, salatalık, patlıcan, patates ve soğan yetiştiriciliği 
başta gelmekte olup, krom yatakları da bulunmaktadır. Hayvancılık olarak ise genel olarak inek, koyun 
ve keçi besiciliği yapılmaktadır. 
 
Etkiyi şiddetlendirebilecek bölgesel özellikler / riskler var mı? (iklim koşulları, nüfus hareketleri, 
sanayii tesisleri, ...): 
 
 
İklim koşulları 
Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi hakimdir.  
 
Kabaca krokisi:  
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 

 Etkilenen nüfus 
(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

    

Tahmininiz2      
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1 Kriz merkezi, sağlık kurumları vb. 2 Gerekli görüyorsanız 3(ODD’nin büyüklüğü, ölü sayısına göre 
değerlendirilir:  Günlük ölüm sayısı / Toplam nüfus * 10,000 formülüne göre hesaplanır. Bu hız 
10,000’de 1’in altındaysa hafif, 1 ile 2 arasındaysa orta, 2’nin üzerindeyse kritik kabul edilir) 
 
Nüfusu TÜİK verilerine göre 41.322 olan Nurdağı İlçesinde yoğun bir mülteci nüfusu vardır (ağırlıklı 
olarak Suriyeli). 
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  
 
Çadırlarda ve çadır kentlerde. 
 
3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su  - Kaynaklar / Kullanılabilir durumda mı? / Miktar (= 35 lt/gün/kişi + sağlık merkezi için 40 lt/ 
gün/yatan hasta) / Nitelik / Depolama / Dağıtım / Dezenfeksiyon olanakları (Kriz masasının verdiği 
bilgi + HD gezisi sırasında edinilen bilgi) 
(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  
 
Tankerlerle taşınıyor, düzenli klorlama ve bakiye klor ölçümleri yapılıyor. 
 
Gıda- 
(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  
 
Barınma (Evlerin hasar durumu, Kamu binalarının hasar durumu / Geçici yerleşim alanlarına (GYA) 
gerek var mı? GYA için düşünülen bölgelerin uygunluğu – açık arazi, spor salonu, halı saha gibi / 
Giyecek, battaniye, çadır, ısınma gereçleri / tuvalet gereksinimi) 
(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  
 
Sekiz tane çadır kent var. Bunlardan iki tanesi büyük. Biri 4000 nüfuslu. Bir ay içinde tamamının 
konteynır kente geçeceği düşünülüyor.  
 
Şehir o kadar yıkılmış ki çadır kentlerin en büyüklerinden biri yıkılmış evlerin hemen dibinde, çocuklar 
enkaz üzerinde oynuyorlar. Bazı kurtarma ekiplerinin-Orman Bakanlığı ve Gaziantep Belediyesi yemek 
dağıtım yerleri dahi böyle. 
Parktaki ve vilayet karşısındaki iki çadır kent ziyaret edildi.  
Her ikisinde de çadırlar arası hiç mesafe bırakılmadan yapılmış. 
Parktaki çadır kentte tuvalet sayısı yetersizdi ama kanalizasyona bağlıydı, suyu mevcuttu ve temiz 
olduğu gözlendi. Tuvaletler araç geçişinin olduğu bir caddenin karşısında, özellikle çocuklar için kaza 
açısından güvenlik sorunu olduğu gözlendi.  
Vilayetin yan tarafında olanda yeter sayıda tuvalet varken karşısındaki bölgedeki çadırlarda kalanlar 
caminin tuvaletini kullanıyorlardı. 
Su her iki alana da tankerlerle taşınıyordu. Klorlama düzenli yapılıyor ve bakiye klor ölçümleri Sağlık 
Müdürlüğü tarafından günlük olarak yapılıyordu.  
 
4. SAĞLIK HİZMETLERİ – Veri kaynakları: Kriz merkezi + Gözlem – Mümkünse kurumlara göre ayrım; 
değilse mutlaka toplam sayılara ulaşmaya çalışınız. 
 
Sağlık hizmetlerinin tamamı sahra hastaneleri ve çadırlarda kurulmuş olan ASM ve TSM’lerde 
veriliyor. Bir mobil hizmet aracı var. İlçe Sağlık Müdürü hala çalışıyordu.  
 
Beş noktada 24 saat poliklinik hizmeti veriliyor.  
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Sağlık hizmetleri nerede/nasıl sunuluyor? (ziyaret edilen sağlık kurumu sayısı:... ...)   
 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 
Köylerden birinde tek bir sağlam ASM var tek bina. Onu açacakları öğrenildi.  Çadır ASM’ler açmaya 
başlamışlar. Beş mobil ekip 40’a kadar köyü iki gün içinde ziyaret ediyormuş. Üçüncü tur 
tamamlanmış.  
Kuduz tetanos ikinci günden sonra yapılmış, 3-4 gündür de çocukluk çağı aşılamaları başlamış. Gebe 
izlemleri yapılıyormuş.  
Gebe sayısı çok fazla Çadır kentte iki kadın düşük yaptığını ifade etti. Bir şüpheli anne ölümü var. 
 
İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri  
 
Sahra hastanelerinde veriliyor.  
 
Sağlık kurumlarının acil gereksinimleri (kabaca ilaç ve tıbbi malzeme, çok acil gereksinim varsa 
iletişim, ulaşım, enerji, su...) 
 
Sağlık çalışanlarının gereksinimleri ( sağlık çalışanlarının günlük yaşamlarına ilişkin gereksinimleri 
neler? Ne yapılabilir?) 
 
400 kadar gönüllü hekim gelmiş, 200’ü geri gönderilmiş. Sağlık çalışanları barınma ve çalışma 
koşullarının hasta ettiğini ifade etti. Bir çadırda 7-10 sağlık çalışanı geceleri beraber uyuyormuş.  
 
Hastalar nereye sevk ediliyor? 
 
İkincil olarak oluşabilecek sağlık sorunları neler olabilir? (Endemik görülen bulaşıcı hastalıklardan 
kaynaklanabilecek salgınlar / Beslenme sorunları / AÇS – AP sorunları / Diğer – Protokoller el kitabı 
s.52) 
Uyuz, bit çok yaygın.  
Pnömoni var.  
İshal salgın denemeyecek boyutta.  
 
5. ALTYAPI (su, kanalizasyon, elektrik şebekesi, atıklar, bölgeye ve bölgeden dışarıya, bölge içinde 
ulaşım ile ilgili acil gereksinim var mı? Varsa kısaca belirtiniz) 
 
Su iki büyük çadır kente tankerlerle taşınıyordu. Klorlama düzenli yapılıyor ve bakiye klor ölçümleri 
Sağlık Müdürlüğü tarafından günlük olarak yapılıyordu.  
 
Şehrin çok az kısmında elektrik mevcuttu.  
 
Tuvalet sayısı yetersiz.  
 
6. GEREKSİNİMLER / YARDIMLAR  
Bu tabloda öncelikli gereksinimler ile yerel kaynaklarca karşılanamayan / bölge dışından yardım 
isteminde bulunulması gerekenleri tür ve miktar olarak belirtiniz. 
 
7. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER (Acil ve uzun dönemde yapılması gerekenler / 
Tekrar değerlendirme yapılmalı mı, ne zaman) 

 
ÖLÜM VE YARALANMALARLA İLGİLİ OLARAK 
SAĞLIK KURUMLARININ GEREKSİNİMLERİ  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ 
Sağlık çalışanlarının çalışma ve barınma koşulları iyi değildi. 
 
DİĞER HİZMETLER 
 
YÖNETİM VE KOORDİNASYON 
Deprem sonrası iki Vali bir vali yardımcısı görev yapmaya başlamış. Depremzede ilçe sağlık müdürü ve 
10 çalışan çalışmaya devam etmiş.  
Kentte çok sayıda polis ve her yerde Gaziantep Belediyesi çalışanları mevcuttu.  
 
Öneriler 

1. Çadırlar yıkılmış evlerin dibinde. Koruma bantları da yok. Çocukların enkazlar üzerinde 
oynamasını engelleyecek önlemler alınmalı. Yıkılmış binaların yanında, altında hizmet 
verilmeye son verilmeli. Bu konuda uyarı yapılması iyi olur. İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber 
verildi ama yeterli olmayabilir.  

2. Yıkılmış evlerden asansörlü taşımayla eşya çıkarmaya çalışanlar var. Bununla ilgili bir 
düzenleme olabilir.  

3. Hizmetlerde tercüman ihtiyacı var. 
4. Suriye’den aşısız çocuk göçü olasılığı var, hızla kızamık aşılaması başlatılmalı. 
5. Gebe sayısı çok fazla. Çadırlarda koşulları iyi değil. Konteynır kentte gebelere öncelik 

verilmesi iyi olur.  
6. Sağlık çalışanlarının çalışma ve barınma koşulları iyi değildi ve düzeltilmesiyle ilgili talepleri 

var.  
7. Çadır ya da konteynır ASM gereksinimi var.  

 
 
 

 


