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Nurdağı 

• Nurdağı’nın sağlam bina yok. Ölüm sayısı 2600. 
• Koordinasyonsuzluk ve yöneticilerin ben bilirim havası söz konusu. 
• Temiz suya erişim sorunlu.  
• Barınma, kıyafet, tuvalet, sorunlu.  
• Hastane etrafı temizdi, belediye çalışanları sürekli çöpleri temizliyordu. 
• İshal vakalarının gelmeye başladığı vurgulandı.  
• Gıda sorunu yok. Kaldırımlarda yığılmış su ve yardım kolileri gördük.  
• Kıyafet dağıtımı gerekli. 

Sağlık kuruluşları 

• Konteynırların çadır kentlere yakın kurulması iyi olur. 
• Hastane  

o Başhekim ve hastane koordinatörü ile görüşüldü. 
o Bursa’dan gelen ekip ile acil serviste görüşüldü sadece acil çalışıyor ck troponin çalışılamıyor. 
o Servis ameliyathane doğumhane aktif çalışmıyor. 
o Diş hekimi ve kadın Doğum Uzmanı talebi oldu. 
o Anestezi uzmanı ile görüşüldü ameliyathane aktif olsun diye çalışıyorlar. 
o Acil girişi ve cenazeler aynı yerden giriyor. 
o Ancak hastanede temizlik hizmetini sürdürecek personel yeterli değil. Acil Uzmanı kendileri 

temizlik yaptıklarını söyledi. Hastalar yatırılırken hasta yatağı temizlenmeden hasta 
yatırıldığını söyledi.  

o Tuvalet, lavabo vb temizliği çok kötüydü. 
• Stadyum çadır kent büyük bir alan daha temiz portable banyo tuvalet yapılıyor eczanede ilaç sıkıntısı 

yok Suriye vatandaşı 4 sınıf tıp öğrencisi ve hemşire tarafından işletiliyor dr yok revir gibi çalışıyor 
• Nurdağı Fatih ilkokulunda UMKE çadırı var. Orada poliklinik hizmeti vermiyor, 2 pratisyen 2 çocuk 

hekimi var. Katar Sahra hastanesi çalışması vardı. 
• İlaç sağlama 

o Hastane karşısında TEB Gaziantep organize çalışıyor, eksik yok. 



o Terminal eczane soğuk algınlığı ilaçları ve age ilaçları gerekli bir dernek gönülleri ile 
yürütülüyor. Doktor yok. 

Sağlık çalışanları 

• Nurdağı’nda çarşamba gününe kadar kadın doğum sorununu çözdük. 
• Sağlık çalışanları, yakınlarını kaybetmişler çalışmaları isteniyormuş arabada kalıyorlar duygu durumlar 

çökkün. 
• Nurdağı Devlet Hastanesi’ni Kocaeli ve Şırnak ekibi organize ediyor. Kocaeli ekibi temizlik, elektrikçi ve 

marangozu ile birlikte gelmişler. Gelecek afet durumlarında bu şekilde ekipler düşünülmeli. 

Sağlık hizmetleri 

• Gebe takipleri sorunlu, tuvalet sıkıntısından dolayı az suç içen gebelerin olduğunu belirtiler.  
• Bebeğin aşısının kaydı mümkün görünmüyor. 
• 5 çadır alanında sürekli doktor yokmuş. 
• Gebe izlemi için. Isınma, tuvalet ve temizlik sorunu olduğu belirtildi.  
• İnsanlar deprem sırasında ilaçlarını almadan doları çıktıkları için KOAH, kalp yetmezliği, epilepsi, DM 

vb şikayetlerle geliyorlar. 

Gereksinim 

• Sağlık çalışanlarının ihtiyaçları büyük oranda gideriliyor.  
• Gaziantep doktor anneler 100 bin TL üzeri yardım yaptı rotary üzerinden ihtiyaçlar alınıyor. 
• Hem çadır hem de Sağlık personeli için duş talebi.  
• Dijital derece istendi.  

 

Riskler 

• Antep’te merkezi yıkım fazla değil, ancak orta ve ağır hasarlı yapı çok fazla deniyor. Ne kadar nüfus, ne 
kadar süre evine giremeyecek henüz net değil? Orta ve uzun süreli toplu yaşam alanları devam edecek 
diye düşünüyorum.  

• Kamunun yapması gereken birçok şeyi demokratik kitle örgütleri olarak bizler yapıyoruz. İmkanlarımız 
sınırlı. Her fırsatta karar verici kamu idaresi ve iktidara sorumlu olduğu görevleri yüksek sesle 
hatırlatmamız gerekiyor. 

İslahiye 

• İslahiye nerdeyse bütün binalar yıkılmış, 2000 bina yıkıldığı söylendi. 1170 ölü olduğu söylendi (o 
yıkıma göre ancak daha fazla ölüm olacağı düşünülüyor). 

• Elektrik yok. 
• Su yok. 
• Çadır içi ısıtma eksik. 
• Gıda yardımı çok ekmekler bayat atılmış, Terminal çadır alanı girişte çok sayıda şişe suyu atıl durumda 

istiflenmiş. 
• Tuvalet sayıları yeterli değil. 
• Çevrede yığın çöp yok. 

Sağlık kuruluşları 

• İslahiye Devlet Hastanesi dışında merkezde UMKE çadırı var genel poliklinik ve ilaç hizmeti veriliyor. 
• İslahiye Devlet Hastanesi’nde sterilizasyon yok. 
• Üç aile sağlığı merkezi var. 2’si sorunlu biri geçen yıl yapılan bina girdiğimizde kontrol ediliyordu. 

Sorunsuz sağlam olduğu söylendi. 

Sağlık çalışanları 



• İslahiye çarşamba gününe kadar kadın Doğum sorununu çözdük. 
• Sağlık çalışanlarının barınma sorunu mevcut.  
• UMKE ekiplerinin (dışarıdan gelen ve yerel) ihtiyaçları mevcut.  
• Tuvalet sayıları yeterli değil. 

Sağlık hizmetleri 

Gereksinim  

• Soğuk yanıklarının olduğunu vazelin, hametan, vb. İlaç talebi var 

Riskler 

• İshal vakalarının gelmeye başladığı vurgulandı. Tuvalet, lavabo vb. temizliği çok kötüydü. 

Özet olarak 

1. Temel yaşam gereksinimleri; 
a. Barınma için çadırkentlerin usulüne uygun kurulması (İki çadır arası en az 2 m, yol genişliği 8 

metre, birbirine yakın 2 çadırdan oluşan sıralarla yerleştirme, ortak ihtiyaç için alanlar, 
yeterince tuvalet, duş, …yerleşimcilerin kayıt altına alınması) 

b. Günlük bakım ve hijyen; sabun, güvenli su acilen temin edilmeli.  
c. Isınma sorunu çözülmeli.   
d. Atık uzaklaştırma; Kirli su, çöp ve dışkının ortadan kaldırılması uygun şekilde yapılmalı.  

2. Sağlık hizmetleri  
a. Çadırkentlerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulması  

i. Aile hekimliği birimi- AHBS üzerinden kayıt ve bildirim mekanizmasının işletilmesi 
ii. Riskli grupların saptanması ve izlemi,  

iii. Sık görülen hastalıkların anı-tedavi ve bildirimi 
iv. Bağışıklama hizmetlerinin sunulması, 

b. İkinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulması 
i. Temizlik ve destek hizmetlerinin sağlanması 

ii. Uzman eksikliklerinin giderilmesi 
3. Sağlık çalışanları 

a. Depremzede sağlık çalışanlarının dinlendirilmesi, esenlendirilmesi 
b. Gündelik gereksinimlerinin (barınma, ısınma, beslenme, hijyen, giysi) aktif olarak karşılanması 

4. Afet yönetimi 
a. Koordinasyonun sağlanması 
b. Yönetim süreçlerine, sağlık meslek örgütlerinin, akademik odaların katılımının sağlanması 
c. Şeffaf ve düzenli bilgilendirme 
d. Güvenlik sağlama 

  

Gaziantep Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu 

 

 



 


