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Malatya’da depremden en ağır hasarı alan bölge Doğanşehir olarak bildirildiği için, bölgeyi 
ziyaret ettik. 200 civarı yapı etkilenmiş̧, haricen sağlam görünen binaların da ağır hasarlı 
olduğu, bu sebeple halkın evine giremediğini yaptığımız görüşmelerle tespit ettik.  

1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
Coğrafik yapısı  
Doğanşehir, Malatya'ya 58 km uzaklıkta, deniz seviyesinden yüksekliği 1290 metre olup, ova 
ve dağlık bir kısımda kurulmuştur. 
Nüfusu 2020 itibariyle 38.605’tir. 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  
Doğanşehir Devlet Hastanesi başhekiminin ifadesine göre, ilçede 159 ölüm olmuş̧, 76 tanesi 
hastaneye getirilmiş. 
Savcılık kimlik tespitlerini resim, parmak izi alarak yapmış̧, enkaz altında canlı veya ölü 
kalmadığı, bütün enkazlara müdahale edildiği bilgisi alındı.  
 
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

Edinilen bilgilere göre - 
 

38.605 159 ? ? 

Tahmininiz2  ? 
 

? ? ? 
 

 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
İlçenin içinde iki noktada toplu çadırlar vardı, ayrıca halkın evi yakınına çadır kurduğu ve 
burada kaldığını gördük. Toplu çadırların olduğu yerde seyyar tuvaletler vardı ancak banyo 
yoktu, halk banyo ihtiyacını dile getirmekte. Çadırların çoğunda birden fazla aile beraber 
kalmaktadır.  
 
 



3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
Barınma 
İlçenin anayol bağlantısının bulunduğu noktadaki bir alanda, kalıcı konteyner kent 
kurulmakta.  
İçinde PTT, bankamatik, sağlık birimi bulunan, 250 konteynır bulunan merkeze barınmacı 
alınmaya başlanmış.̧ Konteynerlerin bazılarında tuvalet-banyo olmadığı ve bu nedenle ortak 
kullanım için tuvalet ve banyoların kurulacağı bilgisi alındı. Bunlar için foseptik açılacağı 
belirtildi. Burasının yetmemesi halinde, anayolun Malatya yönünde bir kaç̧ kilometre ileride 
Çığlık adlı bölgede ek yerleşimin kurulacağı ifade edildi.  
 
4. SAĞLIK HİZMETLERİ 
ASM ve hastane çalışıyor. Hastane ilk 3 gün hastane bahçesine kurulan büyük genel hizmet 
çadırında hizmet verilmiş. Bina 2 yıllık, sismik temelli ancak yapım kusur sebebiyle, binanın 
ilgili tarafında görece fazla olmak üzere hafif hasarlı olduğu, onarımdan ve denetimden sonra 
normal faaliyete geçeceği belirtildi. Hastanede doğalgaz var. 
Şu anda hastane dışına alınan aynı çadırda TEB mobil eczane hizmeti veriyor.Yerel eczacılar 
burada nöbet usulü̈ çalışıyorlar.  
Hastane 
Hastane ziyaretinde Acil Polikliniğinin çalışmakta olduğu görüldü. 
Bir pediatri uzmanı ve bir dahiliye uzmanının görevde olduğu saptandı. 
Özellikli hasta başvurusu olmamış̧, genelde ÜSYE semptomları görülüyormuş. 
ASM sağlık çalışanlarının gereksinimi 
Sağlık merkezindeki ASM hekimi, oranın yerlisi ve ilk günden bu yana kesintisiz çalıştığını 
belirtti. Aşırı çalışmaktan yorgun düştüklerini ve kendi aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılama 
konusunda kaygılı olduklarını ifade ettiler.  
Bağışıklama 
Deprem sonrası ellerindeki aşı zayi kabul edilmiş,̧ yerine gönderilenler elektrik kesintisi 
nedeniyle tekrar zayi olmuş̧.  
Biz ordayken tetanos asışı getirildi.  
Gebe 
Gebe takibi aksamış̧, deprem sonrası doğum yapan iki gebeyi takipten düşememişler. 
Diğerleri de genelde şehir dışındaymış. 
İlaç 
Sağlık birimindeki hekimle yaptığımız görüşmede, uyuz olgularına rastladıklarını ancak, 
tedavi için gerekli olan ilaçların ellerinde ve ilçede bulunmadığını belirttiler. TEB tarafında 
kurulan mobil eczanede de uyuz ilacı yoktu. 
 
5. ALTYAPI 
Su şebekesi: Hastanede ve kent içinde şebeke suyu var. Ancak bulanık ve içilmesi 
önerilmiyor.  Klorlama MASKİ tarafından yapılıyor.  
Bir hastane çalışanının verdiği bilgiye göre, doğduğu yaşadığı, suyun bol olmasıyla bilinen 
Suçatı köyünde, 3 adet kaynağın kuruduğu, köyün su ihtiyacının karşılanamadığı bilgisini 
verdi.  
 


