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22 Şubat 2023  
  
Motaş Geçici Yerleşim Alanı (GYA) 

Motaş adıyla bilinen bölgede şeker fabrikasının kuzeyinde yola komşu olan 300-400 metreye 
100 150 metre büyük bir toprak alanda düzenli ve uygun aralıklarla kurulmuş 110 ve 130 
civarı çadırdan meydana gelen Motaş 1 ve Motaş 2 olarak adlandırılan iki bölümden 
oluşuyor.  

Burada kalanların çoğunluğu T.C uyruklu ve az sayıda Suriyeli barınıyor. Suriyelilerin farklı bir 
çadır kentte toplanacağı yönünde bir kanaat olduğu gözleniyor.  

Motaş 1: Daha önce kurulan ve halen daha düzenli görünen kısım. Doğu yönünde bulunuyor 
burada bütün Malatya'da tek ücretsiz Wi-Fi seyyar istasyonu bulunuyor. 

Alanda 4 adet faal seyyar tuvalet (iki erkek iki kadın olarak ayrılmış; gidere bağlanmış) ve faal 
olmayan seyyar güneş enerjili 6 kabinli banyolar mevcut onlar da gidere bağlı. Ayrıca aynı 
yerde 5 kadın ve 4 erkek olmak üzere başka seyyar tuvaletler de var fakat faal değiller.  

Burada 110 kadar çadırda yaklaşık 500 kişi barınıyor.  Çadır aralıkları yeterli, fakat su 
basamanları yapılmamış ve ısınma odun sobası ile sağlanıyor. Odun sobası ile ısınmanın 
sonucu etrafta yoğun duman ve maruziyet devam ediyor.  

Kızılay tarafından kurulan bir sağlık çadırında, Kızılay gönüllüsü bir pratisyen hekim, iki 
hemşire ile beraber sağlık hizmeti sunuyor. 

Yangın söndürücü tüp göremedik. 

Çadır kent yönetimini de yerinde bulamadık ancak bir tane itfaiye aracı var. 

Biz oradayken belediyenin tıbbi atık aracı geldi ve tıbbi atıkları imza karşılığında teslim aldı. 
Bunların kentin Doğu çıkışında bulunan katı atık yakma tesisinde imha edildikleri öğrenildi. 

Tuvaletlerde şebeke suyu var, içilmiyor; içme suyu kapalı olarak temin ediliyor.  Çamaşır ve 
bulaşık yıkamak için ayrılmış alan yok. 



Giysi yardımı getirilmiş ve ortaya bir örtünün üstüne karışık olarak dökülmüştü. İnsanlar hep 
birlikte düzensiz olarak bunları karıştırıyor ve kendilerine uyan giysi arıyorlardı. Bu şekilde bir 
yardım dağıtımı insan onuruna yakışmıyordu. Ancak bunu söyleyebileceğimiz bir yönetici 
bulamadık bu giysileri kimin temin ettiğini öğrenemedik fakat Kızılay değildi. 

Bu kampta dini hizmetler için yeterli sayının çok üstünde sarıklı ve Cübbeli şahısların dini 
simgelerle etrafta dolaştıklarını gözlemledik. 

Motaş 2: Alanın Batı tarafındaki 120 civarında çadırdan oluşuyor, yaklaşık 550 barınmacı var. 
Sayının sürekli arttığı ifade edildi. Hürriyet GYA’nın boşaltılarak buraya taşındığı öğrenildi. Su 
basmanı yine yoktu. 

Yangın tüpü yoktu.  

Yönetici olarak, bir orta öğretim okulu öğretmeni (okulunda müdür yardımcısıymış 
Malatya'da) atanmıştı. Bir çadır kenti yönetecek birikimi sahip olmadığı anlaşılıyordu. Bunda 
kendisinin de depremzede olması kadar konuya yabancı olması da bir etken olabilir.  

Önceki raporumuzda değindiğimiz Kongre Kültür Merkezi adlı GYA’nın 24 Şubat'ta 
kapanacağı orada barınanlara gidebilecekleri diğer çadır kentlerin listesinin verildiğini 
öğrendik. 

  

23 Şubat 2023 

Malatya GYA: İkinci ziyaretler  

Sanat Sokağı Büyükşehir Belediye Önü Çadır Kent 

Çadırların yerleşim düzensizliği sürüyor.   

Burada ağırlıkla Suriyeli nüfus var.  

İdaresi askeriyede -17 Şubat'ta geldiğimizde de sivil bir idareci bulamamıştık-. Fakat bu defa 
çöplerde yangın yoktu.  

Sağlık birimi bir özel sağlık kuruluşunun özel amaçlı sağlık tırında verilmeye devam ediliyor, 
fakat ekip değişmiş pediatrist ve pratisyen tabip fonksiyonuyla çalışan bir cildiye uzmanı ile 
ayrıca hemşireler var. 

Sağlık Bakanlığı, müdürlük tarafından her çadır kentte görevlendirilmekte olan bir hekim ve 
bir hemşireden oluşan sağlık ekibi de aynı mekanda çalışıyor. Özel kuruluşun buradaki 
varlığı, sağlık tırı temin etmenin ötesinde işlevli gibi görünmüyor.  

Banyo sorunu devam ediyor. Çadır kent için  seyyar banyo hala kurulmuş değil. Sporadik 
bitlenme ve saçlı deride skabiyes olguları için askeriyeden temin edilen boneli saç yıkama 
aparatı sadece seçilmiş -bunu kullanabilecek kapasitede olduğu düşünülen- bireylere saçlı 
deriyi yıkayabilmesi amacıyla verilmekte. 

Artık her çadır kentte 5 hekim ve hemşire görevlendirilmesi şeklindeki uygulama yerleşmiş.  



Hekim kendi ASM hemşiresi ile geliyor, çalışma düzenini kendi aralarında düzenlemelerine 
ses çıkarılmıyor. Resmiyette bir gün 09.00-21.00 çalışıp 3 gün ara veriliyor ancak hekimler 
barınma ve ailelerinin gereksinimlerini karşılamaları gerektiğinden bu düzeni beraberce 
ayarlamayı tercih ediyor.  Mesai ASM'lerde 09.00-17.00, GYA görevlendirmelerinin de 
yakında bu şekilde olması bekleniyor. 

Bilgisayar kayıtlarına ulaşım kısmen var. Bu sayede çocuk aşıları ve gebe lohusa izlemlerini 
yapmaya başlamışlar. Aşısız çocukları tespit ederek Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) 
bildiriyorlar ve TSM soğuk zincire uygun olarak aşı ekibini gönderiyor. Çocukluk dönemi 
aşıları uygulanıyor. Başka bir bölgede kaydı olan misafir çocukların da tespiti ve ilgili birimle 
işbirliği içinde aşılarının uygulanmasının sağlandığı, aşı sıkıntısının olmadığı ifade edildi. 
Tetanos aşısı için de gerektiğinde haber veriliyor ve gelip hastalara uygulanıyor şeklinde 
açıklama yapıldı. Düzenli elektrik kaynağı olmadığı için aşıları buzdolabına koymadıklarını 
belirtildi. Aşıların düzene girmesinde Halk Sağlığı uzmanlarına yapılan görevlendirmenin de 
katkısı olduğu anlaşılıyor. Topuk kanı alınıyor gönderiliyor. Çadır kentte süt çocukları var.  
Dün 3 aylık bir bebek akciğer enfeksiyonu nedeniyle ambulansla yataklı kuruma sevk edilmiş. 
Uyuz, akut gastroenterit sporadik olarak görülmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığının Uyuz 
İzlem Ekibi efektif olarak olguların izlenmesi ile ilgileniyormuş.   

ASM'lere ilişkin not: Malatya nüfusunun ilçeler ve köyler dahil olarak 300.000 civarına , belki 
daha da altına düşmüş durumda; fakat sağlık müdürlüğünden yapılan bilgilendirme nüfusu 
azalan ASM'lerin hekimlerine depremden önceki nüfusa göre maaş ödeneceği belirtiliyor. Bu 
uygulama 3 ay devam edecek ve sonra tekrar değerlendirilerek 6 aya kadar uzatılabileceği 
konuşuluyor 

İlaç temini sorun olmaya devam ediyor. Ellerinde olanı veriyorlar, diğerlerini reçete 
ediyorlar.  Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesindeki Türkiye Eczacılar Birliği Mobil Eczanesi 
bu bakımdan önemli bir kaynak olarak işlev görmeyi sürdürüyor. 

Aynı sağlık biriminden hizmet alan bir diğer birim var, geçen hafta da görmüştük. Bunlar aynı 
alanın Doğu ucundaki AVM'nin önündeler. Pikap araçların kasalarına uygun inşa edilmiş 
metal karavanlar bunlar. Toplam 80 adet sıralı olarak yerleştirilmiş. Isıtması mazotla; 
elektrik, banyo ve tuvaleti var. Yangın tüpleri yeterli ve düzenli olarak yerleştirilmiş 
konuştuğumuzda kayda değer bir problem tarif etmiyorlar burada kalan Suriyeli yokmuş.  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Şubat 2023 

ELBİSTAN  

 

Etkilenen Bölgenin; 

Coğrafi Özellikler: 

Elbistan etrafı dağlarla çevrili bir Plato olup yerleşim ağırlıkla düzlük olan kesimde bulunuyor. 
Şehrin merkezinde daha fazla olan ve perifere gittikçe azalan çok katlı binalar oldukça fazla. 

Tahmini büyüklüğü: 

6 Şubat 2023 saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü 
idi. İlçede yetkililerin basına verdikleri sayılara bakılırsa 890 yapı yıkılmış bu sayının teyide 
ihtiyacı var, basın bunun yarısı kadar bir sayı 342 gibi veriyor. Ağır hasarlı olan 3.000 civarı 
yapı varmış.  

En fazla yıkım merkezdeki Yunus Emre Ceyhan ve Güneşli mahallelerinde meydana gelmiş, 
yıkılan binalar ağırlıkla 2000 yılı öncesinde inşa edilmiş olanlar. Daha sonra yapılan binalarda 
hasar meydana gelmişse de çok daha az can kaybı yaşanmış. Depremde hayatını 
kaybedenlerin sayısı 923 olarak veriliyor yaralı sayısı ise 1600-1700 civarında olmuş. 
Ölenlerin kimlik tespitleri yapılmış ve gömülmüş.  

Halk evlerine girmekten kaçınıyor ve o nedenle çadırlarda kalıyor ancak nüfusun 30.000 
kadarı resmi kayıtlara göre ilçeden ayrılmış. Bu sayı reel olarak 60 bine yakın söylenmekte 
30.000 kadar bir nüfus ise köylerindeki evlerine dönmüş köye dönenler için ısınma pahalıya 
geliyormuş. Çünkü bu nüfus kış aylarında doğalgazın bulunması sebebiyle ısınmanın görece 
ucuza mal olduğu Elbistan merkeze gelirmiş. Elbistan'ın nüfusu deprem sonrasında 40.000'in 
altına gerilemiş.  

Sosyoekonomik özellikler: 
120.000 civarında bir nüfusa sahip ilçenin temel geçim kaynağı tarıma dayanıyor.   

Afşin Elbistan Termik santrali önemli bir tesis, kentin kömür gereksinimi de Elbistan'dan 
sağlanıyor.  

Etkiyi şiddetlendirebilecek bölgesel özellikler / riskler var mı? (iklim koşulları, nüfus 
hareketleri, sanayii tesisleri, ...): 
Afşin Elbistan Termik Santrali’nin varlığı riski arttıracak önemli bir bölgesel özellik.  
 
Sağlık Kurumları 

Birinci basamak: 

İlçede birinci basamak sağlık hizmetleri sadece sağlık bakanlığınca görevlendirilmiş olan 
Hekim ve hemşirelerin çalıştığı GYA sağlık birimlerinde veriliyor.   



Doğrudan Sağlık Müdürü’nden alınan bilgiye göre, toplam 17 aile sağlığı merkezi (ASM) var 
ve 4 tanesi çalışıyor. Ancak açık ve faal olan ASM’lerin hangisi olduğu tam olarak 
öğrenilemedi. Bunun yanında kamuya ait olan Şehit Ali Rıza Güler ASM binasını, bölgenin 
asayişini sağlayan polislerin kullandığı gözlendi.  

ASM hekimlerinin çoğunun depremin ardından ilçeden ayrıldığı, gerek sağlık personeli ve 
gerekse halk tarafından ifade edilmekte.  26 Şubat'tan itibaren ASM hekimlerinin tekrar 
normal çalışmaya başlayacağı da aynı şekilde söylenmekte. İlçeye deprem sonrasında 
Koordinatör valiler atanmış ilk önce Edirne valisi atanmışken daha sonra değiştiği ve hali 
hazırda ise Aksaray valisinin Koordinatör olduğu bilgisi veriliyor. 

Devlet hastanesi:  

İlçedeki en sağlam yapılardan biri Devlet Hastanesi. İnşaatında sismik izolatörlü denilen bir 
sistemin -380 adet deprem izolatörü- kullanılmış olması nedeniyle nedenle depremden hiç 
hasar almamış, çatlayan duvar dahi yok. Yalnızca acil servis girişinde yerde izolatörlerin 
olduğu noktada birkaç tane büyük fayans kırılmış.  

Hastane personeli binanın güvenli olması nedeniyle çalışma ve barınma konusunda güvenli 
bir ortamda olduklarını ifade ediyorlar. 

Samsun, Tekirdağ ve Antalya'dan olmak üzere gönüllü ve görevli hekimler ikinci günden 
itibaren gelmiş ve hizmet vermeye başlamış. Şu an 19 acil hekimi düzenli çalışıyor ve 5 acil 
uzmanı var. Üç acil uzmanı görevlendirme ile gelmiş. Hemen her branştan uzman hekim var 
acil, ameliyathane ve poliklinikler açılmış, çalışıyor. Kadın doğum birimi aktif çalışıyor gebe 
takipleri ve doğum yapılıyor.  

Diyaliz merkezi hasarsız ve ilk günden itibaren çalışıyor.  

Bu günlerde geçici yerleşim alanlarından (GYA) ağırlıklı olarak solunum yolu enfeksiyonları 
geldiği ifade edildi. Bunda hava ve barınma koşullarının etkili olduğu düşünülmekte. İlk 
günlerde CO zehirlenmesi günde 5-6 vaka görülüyor iken şimdilerde gelmediği ifade edildi.  

Hastane hekimleri ve personelinin barınma sorunları devam ediyor. Çok sayıda hekim 
hastaneyi güvenli bulduğu için orada kalıyor.  

İlçede şebeke suyu bazı mahallelerde var. Ancak içilmesine izin verilmiyor Çarşı Merkez ve 
güneşli mahallelerine su verilemiyor. Hastanenin kendi kuyusu olduğu, suyu buradan 
sağladığı ve bu suyun klorlandığı belirtildi. Klorlama ne ölçüde yapılıyor Sağlık Müdürü ve 
diğer ilçe idari yetkilileri toplantıda olduğu ve ulaşılamadığı için sorulamadı. Ancak suyun 
içilmediği öğrenildi. İçme suyu ambalajlı su ile sağlanıyor.  

Kanalizasyon hasarına ilişkin bir bilgi yok.  

Yemekler Kızılay'ın da içinde olduğu çeşitli aş evlerince Pişmiş olarak temin ediliyor, kuru 
gıda dağıtımı görmedik. 

Tuvalet sorunu yoktu ama banyo yapmanın hala sorun olduğu ifade edildi.  

 



Geçici yerleşim alanları (GYA): 

Dört GYA var: 

1. Pınarbaşı Mesire alanı (Çadır) 
2. Millet bahçesi (Çadır) 
3. Cemevi yanı (Çadır) 
4. Stadyum yanı (konteyner) yapılıyor. 

 

1. Pınarbaşı Mesire alanı GYA 

Pınarbaşı çadır kenti şehrin merkezine birkaç kilometre uzakta bir tarafından 10 metre 
civarında çukurda diğer tarafından ise düzlük olan bir parkta. Toprak zeminde 400-500 
civarında çadır düzensiz ve sıkışık yerleşimli olarak kurulmuş. Su basmanları yapılmamış.  

Koordinasyon merkezinde sorumlu yoktu.  

Çadırların hepsi dolu görünmüyor.  

GYA’da Evreşe Belediyesi'nin kurduğu orta boy bir sağlık çadırı bulunuyor. Bir kadın hekim ve 
iki kadın hemşireyle konuştuk. Sivas'tan görevlendirilmiş olan 12 ASM elemanı ve 12 Hekim 
09.00-21.00 saatleri arasında poliklinik yapıyorlar. Bunların bazıları aynı ASM'nin hekimi ve 
çalışanı şeklinde görevlendirilmişler. Sağlık Bakanlığının ADM programını kullanabildikleri için 
gebe çocuk aşılarının takibini yapıyorlar. Aşısız gebe veya çocuk tespit edince Sağlık 
Müdürlüğü'nü arıyorlar ve ekip gelip aşılama yapıyormuş. İlaç ve malzeme sıkıntıları yok. 
Saat 21'den sonra nöbetçi hekim ve hemşire geliyor ve sabaha dek kalıyormuş. Sağlık 
Müdürlüğü'nün sağlık personeli Sağlık Müdürlüğü'nün temin ettiği merkezdeki bir binada 
kalıyor. 

Günde 40-60 civarında hasta bakılıyor. En fazla ÜSYE geldiği ifade edildi. Uyuz, suçiçeği ve 
benzeri hastalıklara rastlanmamış. Gebe takibi yapılıyor, ihtiyaç duyulan aşılar bildiriliyor ve 
merkezden ekip gelerek aşıları yapıyor. Ellerindeki ilaçları hastalara ücretsiz veriyorlar, 
bulunmayan ilaç yok. İnsülin dahil gerektiğinde temin edebildikleri bir WhatsApp grupları 
var.   

KOAH alevlenmesi gibi durumlarda hastaya bir yazı veriyor ve buna göre idarenin bu kişilerin 
kaldığı çadırlara elektrikli ısıtıcı vermelerini temin ediyorlar.  

İki ambulans var bekliyor 24 saat boyunca.  

GYA’da banyo ve tuvaletler yeterli değil üstelik kampın kot farkı olan tarafına yapıldığı için 
50’den fazla basamaklı merdivenle çıkılıyor ve çadırlara uzak kalıyor. Kamp alanında başka 
yerde tuvalet bulunmuyor Dolayısıyla kullanışlı değiller. Gece kamp sakinleri tuvalete gitmek 
yerine çadırların çevresine dışkılayanların nadir olmadığını anlatıyor. 

Yol kenarında sıra sıra yiyecek içecek konteynırları var. Yardımlar toplanmış, konteynırlardan 
taleple veriliyor.  



Çocuklar için gezici kütüphane var (İstanbul-Kültür bakanlığı). Çizgi film gösterileri de 
yapıldığı ifade edildi. Çocuklara oyun alanı yapılmış, müzik eşliğinde macun dağıtıyorlardı. 
Aile bakanlığının psikososyal destek merkezi konteynırı vardı. Yanında özel oyun evi vardı. 
Kapıları kilitliydi.  

Türk Telekom tarafından sağlanmış ücretsiz Wi-Fi alanı ve şarj merkezi vardı.  

Yangın tüpleri ara ara bazı çadırlarda varmış. Nispeten organize bir görüntü veriyordu. 
Kapıda askerler bekliyordu içeriye araç almıyorlardı. 

 

2. Millet bahçesi GYA 

Toprak zeminini 10 dönümden büyük bir park alanına (Recep Tayyip Erdoğan parkı) kurulu 
550 civarında çadır mevcut, aralıkları düzensiz ve yakın, su basmanları yapılmamış.  

İlk yapıldığında 750 civarında çadır varken -kar olduğundan halkın çadırlara yerleştirilmesi 
öncelenmiş- ardından araları açmak için 550 civarına indirmişler. Ambulans ve itfaiyenin 
rahat girebilmesi için böyle yapıldığı ifade edildi.  

Burada 1600- 1800 civarında barınan olduğu bilgisi verildi. Buradakilerin üçte birinin kadın 
ve çocuk olduğu ifade ediliyor. Barınanların %10 kadarı Roman, %10 kadarı Türk ve geri 
kalan %80 kadarının ise Suriyeli kökene sahip olduğu belirtildi. 

Sürekli bekleyen biri içerde diğeri dışarıda iki itfaiye aracı, 2 ambulans (112 ve UMKE)  
mevcut idi.  

Yangın tüpleri çadırlara verilmemişti. 

Trakya Üniversitesi (TÜ) tarafından büyük bir sağlık merkezi GYA’nın orta kısmına 
kurulmuştu. GYA’nın sağlık hizmetlerini başından beri bu birimin karşıladığı öğrenildi. İki 
dahiliye, bir acil asistanı rotasyon ile çalışıyorlar.  Günlük 300-400 arası poliklinik yapıldığı 
belirtildi. Gebe emzirme odası var. Gebe takipleri bugüne dek yapılmış. Artık hastaneye sevk 
ediyorlar.  

Hastaların ÜSYE ağırlıklı olduğu, uyuz olguları toplam poliklinik sayısının %3-5 oranına denk 
geldiği, bu hastalara standart uyuz tedavisinin verildiği fakat yıkanma imkânındaki kısıtlılık 
önemli sorun olduğu öğrenildi.  

GYA’da TÜ’nin 1000 kişilik yemekhanesi var ve bu yemekhane düzenli hizmet veriyor. 
Kızılay’ın bu uygulamadan hoşnutsuzluğu ifade edildi.  

Kampın girişi, ortası ve sonunda tuvalet ve banyo var. Kampın girişinde olanlar beş kadın-beş 
erkek; kampın çıkışında sekiz kadın-sekiz erkek; bir de kampın ortasında TÜ tarafından 
hazırlanmış sağlık personeli ve AFAD’ın kullanması için beş adet olacak şekilde, toplamda 31 
adet tuvalet bulunuyor. Banyoların 2’si Trakya Üniversitesi tarafından, 10’u yönetim 
tarafından yerleştirilmişti. Su depolardan arazözler aracılığı ile sağlanıyordu. Tuvaletler 
gidere bağlı idi ve belediye mıntıka temizliği yapıyordu. Çadırlara elektrik verilmediği, ancak 
hasta ve alet kullanılması zorunlu olanların çadırlarına elektrik çekildiği bilgisine ulaşıldı. 



Telefon şarj yerleri mevcuttu, Powerbank veriliyormuş. Eksikler koordinasyon çadırlarında 
onaylanınca konteynırlardan teslim ediliyor. 

Kalanlara sıfır yatak, yorgan, battaniye ve mat veriliyor. Bir tane çamaşır yıkama düzeneği 
var ama yetmiyor. Çamaşırhane kurulacağı bildirildi.  

Tek kalan kadınlar varmış, 10 kişi civarındaymış ve bunların polis noktasına yakın olarak 
yerleştirildiği söylendi.  

Asayiş için polis, asker tarafından sağlanıyor, çadırları mevcut.  

İlaç, tıbbi malzeme yeterince var.  

Bir yolun iki yanından kolu kurulmuş çok fazla sayıda çeşitli dini simgelerin sergilendiği 
yiyecek mutfak konteynırı var - çoğu tarikat bağlantılı olabilir-. Bu haliyle yemek dağıtımı 
düzenli ve sağlıklı değil ancak halkın memnun olduğu gözleniyor. 

 

3. Cemevi yanı -Çadır- GYA 

Toprak zemine kurulu 52 çadır mevcut, şu an 46'sı dolu. Suriyelileri verilen üç çadır var. 
Nüfus 140 civarında ama değişiyor 25'i çocuk.  

Çadır kurulumu uygun değil, birbirine çok yakın, su basmanı yapılmamış. Çadırlarda elektrik 
yok ısınma odun sobası ile yapılmakta kömür de getirilmiş fakat kömür zehirlenmesine karşı 
tedbir olarak kullandırmadıklarını ifade ediyorlar.  

Burada sağlık birimi yok. Cemevinden hekim geldiğinde destek alıyorlar.  

Altı adet 2 litrelik yangın söndürme tüpü mevcut. Bunları dışarıya çıkartmıyorlar. İdarecilere 
yangın tüplerinin bulunduğu çadırın kırmızı renkli yazı ile belirtilmesi önerildi.  

Seyyar tuvaletler getirilerek gidere bağlanmış ikisi kadın ve ikisi erkek olmak üzere toplam 4 
adet tuvalet kurulmuş 2 tane elektrikle çalışan seyyar banyonun henüz giderleri 
bağlanmamış ve kullanıma açılmamış. Işıklandırma az, kadın ve erkek tuvaletleri yan yana. 
Duşları kadın erkek dönüşümlü kullanacak, WC ve duş için su seyyar depolarla sağlanacak 
dendi. 

Kızılay ve bağlantılı aşevlerinden üç öğün yemek geliyor.  

Çamaşır ve bulaşık yıkama yeri ayrılmamış. 

Şebeke suyu sadece kullanılıyor. İçme suyu, kapalı su kullanımı ile sağlanıyor. Yeterince var. 

Sağlık Bakanlığı'nın seyyar ekipleri gelerek barınanların sağlık taramasını yapmaktaymış. 
Belirgin hastalık yok. Sağlık Bakanlığı sağlık birimi bulunmuyor.  

Yan taraftaki Cemevinde bulunan eczaneden parasız ilaç alabiliyorlar. Bu ilaçlar ise Eczanesi 
depremde yıkılan bir eczacının bağışladığı ilaçlardan ibaret. 

Elektrik alanda yeterli değil. Caddelere elektrik verilmiyor.  



4. Stadyum yanı (Yeni Hayat Lokantası Civarı) (Konteyner) 

Stadyum yanında belediye binasına komşu konumda, 10-15 dönüm civarında büyük bir 
alanda konteynırlar yerleştiriliyor.  

Görüldüğü kadarıyla hızlı bir tesviye ve montaj süreci yaşanmakta. Bu haliyle barınanların 
hemen yerleştirilmesi söz konusu olamaz ve buna ilişkin bir emare de yok. Ancak ağır hasta, 
bakım gerektiren, şehit yakını gibi öncelikler tanımlanmış olan bir kısım barınanın 
konteynırlara yerleştirildiği yaygın bir söylenti bunu yarın araştıracağız. 

 

 
  
  
  
 
 


