
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

 

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA 

HIZLI DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE EKİBİ 

 

ARSUZ (HATAY) 

DEĞERLENDİRME RAPORU 

20 ŞUBAT 2023 

 

 

İlçe Sağlık Müdürü ile görüşülemedi. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli bir halk sağlığı uzmanı ile 
görüşüldü. 

 

1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 

Coğrafi özellikleri 

Arsuz ilçesi, coğrafi konum ve yüzölçümü bakımından Hatay'ın dördüncü büyük ilçesi konumunda 
bulunmaktadır. Arsuz, 462 km² alana sahiptir. İlçe merkezinin ortalama rakımı 3 metre civarındadır. 
Dağlık kesimlerinde en yüksek rakımı ise 1.700 metrenin üzerindedir. Arsuz ilçe topraklarının 
doğusunda Amanos dağları, batısında Akdeniz ve ortasında Arsuz ovası bulunur. Ayrıca Arsuz; 
kuzeyde İskenderun, kuzeydoğuda Belen, doğuda Antakya ve güneyde Samandağ ilçeleriyle 
komşudur.  

Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş 

 

Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  

Arsuz ilçesinin ekonomisi turizm, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Başlıca tarımsal faaliyetler arpa ve 
buğday gibi tahıl ürünleri yetiştiriciliği ağırlıklı olmak üzere, patates, soğan, patlıcan, domates, biber, 
maydanoz, ıspanak, mısır, kayısı, pamuk, üzüm, portakal, limon, muz, yer fıstığı ve zeytin en çok 
yetiştirilen sebze ve meyve tarımından oluşmaktadır. Ayrıca köylerde ve yaylalarda besicilik yoluyla 
hayvancılık ile arıcılık yapılmaktadır. Arsuz'un birçok köyünde büyük baş ve küçük baş hayvancılık 
yapılmaktadır. Kıyı kesimlerinde küçük çapta balıkçılık yapılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_ekonomisi


Etkiyi şiddetlendirebilecek bölgesel özellikler / riskler var mı? (iklim koşulları, nüfus hareketleri, 
sanayii tesisleri, ...): 

İklim koşulları 

Kabaca krokisi:  

 

2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

Yaklaşık 247.000 nüfuslu ilçede ölü ve yaralı sayısı hakkında net bilgi alınamadı.  

Etkilenen nüfus şu anda nerede? 

(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  

 

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...)  

Şebeke suyu kullanılıyormuş ancak özellikle dağlık bölgelerde yapılan tetkiklerde koliform üremesi 
olmuş, bulaşıcı hastalıklarda belirgin bir artış olmadığını ama artış trendi olduğunu belirtti. 

Gıda- 

(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  

Dokuz noktada sıcak yemek dağıtımı var. 

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...)  

Arsuz’da 12 çadır kentte toplam 354 çadırda 2400 kişi kalıyor, bu çadır kentlerde sağlık hizmeti veren 
birim yok.  

Expo alanına bir konteyner kent kurulması planlanıyormuş. 

 

 

 



4. SAĞLIK HİZMETLERİ – Veri kaynakları: Kriz merkezi + Gözlem – Mümkünse kurumlara göre ayrım; 
değilse mutlaka toplam sayılara ulaşmaya çalışınız. 

Arsuz İlçe Sağlık Müdürlüğü web sitesinde ilçedeki sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarına ilişkin 
aşağıdaki bilgiler verilmiştir (06.09.2021 tarihinde güncellenmiş bilgi). 

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

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün toplam iki (2) aracı var, bu yüzden yerinde gözlem yapmakta 
zorlanıyorlarmış. 

Aşı-soğuk zincir elektrik kesintisi nedeniyle aksamış. Bazı birimlerdeki aşılar imha edilmiş.  

 

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Hekim ve Sağlık Personeli kaybı yok. Toplam 14 ASM’den Konarlı ASM yıkılmış, Nardüzü ASM faal 
değilmiş. Diğerleri çeşitli şekillerde çalışmalarına devam ediyormuş.  

 

Sağlık Kurumu Hasar Durumu  İşlevi  

İspanyol Sahra 
Hastanesi  

 Hizmet sunuyor 

14 Aile Sağlığı Merkezi Konarlı ASM yıkılmış 

Nardüzü ASM faal değil 

Diğerleri çalışmalarına devam ediyor. 

 



İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri  

Expo alanında Level 2 İspanyol Sahra Hastanesi var, pazartesiden bugüne 19 hekim 30 hemşire ile 
dahiliye, çocuk, kadın doğum ve yoğun bakım gerektirmeyen cerrahi hizmetleri veriyorlar.  

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?) 

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) 

 

5. ALTYAPI (su, kanalizasyon, elektrik şebekesi, atıklar, bölgeye ve bölgeden dışarıya, bölge içinde 
ulaşım ile ilgili acil gereksinim var mı? Varsa kısaca belirtiniz) 

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  

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ 

 

DİĞER HİZMETLER 

 

YÖNETİM VE KOORDİNASYON 

 


