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1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri 
Reyhanlı fay hattının doğusunda yer almaktadır. Suriye sınırına bitişiktir. Amik ovasının doğu 
sınırındadır. Antakya merkeze 45 km. uzaklıktadır. Rakım 160 metredir. 47 köyü vardır.  
 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş?) 
İlçe merkezi depremden az etkilenmiştir. Kırıkhan’a yakın köyleri kısmen etkilenmiştir. İlçe 
merkezinde deprem sonrası günlük hayat, alışveriş, ticaret devam etmektedir. İlçe 
merkezinde depreme dayalı ölüm bilgisi yoktur. İkameti Reyhanlı’da olup depreme 
Antakya’da yakalanan ölümler vardır. Hafif hasarlı binalar vardır. Yaralı yoktur, kayıp yoktur. 
 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
Ekonomi tarım, tarıma dayalı sanayi (çırçır fabrikaları, iplik fabrikaları, dış ticaret (depo, 
antrepo), hayvancılıktır. 
 
Etkiyi şiddetlendirebilecek bölgesel özellikler / riskler var mı? (iklim koşulları, nüfus 
hareketleri, sanayii tesisleri, ...):  
Reyhanlı bölgesinde yazlar uzun, sıcak, nemli, kurak ve açık; kışlar ise soğuk, yağışlı ve parçalı 
bulutludur, sıcaklık normalde 4°C ila 36°C arasında değişiklik gösterir. İklim koşulları ve tarım 
kenti olması nedeniyle bu iki başlık görece riski arttıran faktörler gibi görünmemekle birlikte 
bölgeye Suriyeli göçü riski arttırabilir. Çünkü Reyhanlı, Hatay’ın en çok göç alan ilçesidir. 
Suriye’den 40.000 civarında göç almıştır. Normalde Göçmen, geçici sığınmacı yerleşimleri 
vardır. Göçmen ve geçici sığınmacılar için aile hekimliği sisteminin haricinde birinci basamak 
sağlık hizmeti sunan birimler oluşturulmuştur.  
 
 
Kabaca krokisi: 
https://www.google.com/search?q=reyhanl%C4%B1+haritas%C4%B1&oq=reyhanl%C4%B
1+harita&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512j0i22i30i625j0i22i30l6.4654j1j4&sourceid=chro
me&ie=UTF-8 
 

https://www.google.com/search?q=reyhanl%C4%B1+haritas%C4%B1&oq=reyhanl%C4%B1+harita&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512j0i22i30i625j0i22i30l6.4654j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=reyhanl%C4%B1+haritas%C4%B1&oq=reyhanl%C4%B1+harita&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512j0i22i30i625j0i22i30l6.4654j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=reyhanl%C4%B1+haritas%C4%B1&oq=reyhanl%C4%B1+harita&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512j0i22i30i625j0i22i30l6.4654j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
Nüfusu 2022 yılı verilerine göre 108.092’tir. Bu nüfusun %50,43’ü erkek, %49,57’si kadındır 
(https://www.nufusu.com/ilce/reyhanli_hatay-
nufusu#:~:text=Reyhanl%C4%B1%20n%C3%BCfusu%202022%20y%C4%B1l%C4%B1na%20g
%C3%B6re,%2C%20%49%2C57%20kad%C4%B1nd%C4%B1r ) olarak belirtilmiştir. Yereldeki 
görüşmelerde ise Suriyeli mülteci sığınmacılar hariç nüfusun 92.000 olduğu bildirilmiştir. 
 
 

 Etkilenen nüfus 
(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

    

Tahmininiz2   - - - 
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) 
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
(Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  

İlçe merkezi depremden az etkilenmiştir. İlçe merkezinde deprem sonrası günlük hayat, 
alışveriş, ticaret devam etmektedir.  

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...)  

 

https://www.nufusu.com/ilce/reyhanli_hatay-nufusu%23:%7E:text=Reyhanl%C4%B1%20n%C3%BCfusu%202022%20y%C4%B1l%C4%B1na%20g%C3%B6re,%2C%20%49%2C57%20kad%C4%B1nd%C4%B1r
https://www.nufusu.com/ilce/reyhanli_hatay-nufusu%23:%7E:text=Reyhanl%C4%B1%20n%C3%BCfusu%202022%20y%C4%B1l%C4%B1na%20g%C3%B6re,%2C%20%49%2C57%20kad%C4%B1nd%C4%B1r
https://www.nufusu.com/ilce/reyhanli_hatay-nufusu%23:%7E:text=Reyhanl%C4%B1%20n%C3%BCfusu%202022%20y%C4%B1l%C4%B1na%20g%C3%B6re,%2C%20%49%2C57%20kad%C4%B1nd%C4%B1r
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Depremin ikinci gününden itibaren su ve elektrik vardır. Şebeke suyu kullanıma uygundur. 
Analizleri her gün yapılmaktadır. Kanalizasyonun çalıştığı, ulaşım sorunu olmadığı 
gözlenmiştir.  
 
Gıda- (Bilgi kaynağı: kriz masası, belediye, sağlık müdürlüğü, hastaneler, toplum, medya...)  
Gıda sıkıntısı gözlenmemiştir. Suriyeli göçmen yerleşimleri bölgesinde ve kent girişinde AFAD 
gıda ve yardım noktası vardır. 
 
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...)  
 
Barınma sorunu gözlenmemiştir. Hafif hasarlı binalarda kalanların bazıları bina dışında 
konaklamaktadırlar. 
 
 
4. SAĞLIK HİZMETLERİ – Veri kaynakları: Kriz merkezi + Gözlem – Mümkünse kurumlara göre 
ayrım; değilse mutlaka toplam sayılara ulaşmaya çalışınız. 
 
Sağlık çalışanlarının çoğu görev başındadır. Aile ve akrabası olan yaralanan bir hekim ve sağlık 
çalışanları Antakya ve diğer illerde ikamet eden akrabalarını başka illere nakil etmektedir. İlçe 
sağlık müdürü il dışında olduğundan telefonla bilgi alınmıştır. 
 

Sağlık Çalışanları Sayı 

Uzman hekim 24 

Pratisyen hekim 43 

Diş hekimi 5 

Eczacı 1 

Ebe-hemşire 139 

Sağlık memuru-Çevre sağlığı teknisyeni 74 

Destek hizmetleri 113 

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

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu Sayı 

ASM* sayısı 4 merkezde 4 köylerde, toplam 8 

Aile hekimi sayısı 25 

Aile sağlığı hemşiresi 25 

*ASM=Aile sağlığı Merkezi 
 
Ciddi hasar yok, hafif hasarlı ASM var. 
ASM’lerin çalışmadığı, merkezdekilerin dönüşümlü çalıştığı bildirildi. 
Rutin birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülmüyor. 
 
İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri  
 
İkinci Basamak Sağlık Kuruluşu Sayı Hasar 
Reyhanlı Devlet Hastanesi  
 Hemodiyaliz ünitesi var ve 

faal 

1 tane, 100 yataklı  yok 

Özel hastane (Amerikan 
Hastanesi) 

1 tane, 50 yataklı Hafif var 

Ambulans 4 adet (112 ve hastanenin)  
 
Özel hastanede 16 hekimin çalıştığı; deprem nedeniyle Antakya’da yıkılan özel hastanelerden 
gelen bazı sağlık personellerinin Özel hastanede çalışmaya başladığı ifade edildi. 
Deprem sonrası Antakya’dan ve Kırıkhan’dan hasta nakli yapıldığı, yatarak hasta tedavisi ve 
cerrahi tedaviler için Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Özel hastanenin kullanıldığı bildirildi. 
 
Sağlık kurumlarının acil gereksinimleri (kabaca ilaç ve tıbbi malzeme, çok acil gereksinim 
varsa iletişim, ulaşım, enerji, su...) 
İlaç, tıbbi malzeme eksiği olmadığı görüldü. Elektriğin olduğu gözlendi. Acil gereksinimin 
olmadığı saptandı.  
 
Sağlık çalışanlarının gereksinimleri (sağlık çalışanlarının günlük yaşamlarına ilişkin 
gereksinimleri neler? Ne yapılabilir?) 
 
Reyhanlı’daki Aile hekimlerinin çoğu Hataylı olduğundan, ağır hasar gören Antakya, Kırıkhan 
ve Samandağ’da akrabaları olanlar var. Bu kişiler yakınları ve akrabalarının barınma, nakil, vb. 
izleri ile ilgilendikleri ve Valilik 20 Şubat’a kadar bölgede çalışan hekimleri gayri resmi izinli 
saydığından çoğu ASM’nin çalışmadığı ve bu nedenle rutin sağlık hizmetlerinin yürütülmediği 
saptandı. 
Sağlık çalışanlarının çoğu Reyhanlı’da ikamet ettiği,  büyük kısmının barınma sorunu olmadığı 
belirlendi. 
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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) 
 
Depremin ikinci gününden itibaren su ve elektrik olduğu öğrenildi. Şebeke suyunun 
kullanıma uygun olduğu, analizlerinin her gün yapıldığı belirtildi. Kanalizasyonun sağlam ve 
çalıştığı, ulaşım sorununun olmadığı ifade edildi.  
 
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 
 
 
 
 

 


