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Malatya il merkezinde olan 14 Çadır kent değerlendirilmiştir.  

Malatya il merkezindeki çadır kentler:  

1. Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi (Yakınca) Çadır Kenti 
2. Kayısı Enstitüsü (Meyvecilik-Tecde) Çadır Kenti 
3.  Park AVM-BSB Yanı (Sanat Sokağı) Çadır Kenti 
4.  Kongre-Kültür Merkezi Çadır Kenti 
5. Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçici Yerleşimi 
6. Şeker Fabrikası Çadır Kenti 
7. Doğa-Cadde Çadır Kenti 
8. Millet Bahçe-Battalgazi Belediyesi Önü Çadır Kenti 
9. Hürriyet Çadır Kenti (taşındı) 
10. Vilayet Önü-İnönü Kapalı Çarşı Çadır Kenti 
11. Mişmiş Park Fuar Alanı Geçici Yerleşimi 
12. KYK Kız Yurdu (şehrin 15 km doğusunda, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

karşısı) Alacakapı (Eski Malatya) 
13. Elmas Suyu/ Selçuk Ecza Deposu yakını 
14. MABEK-Eski Mülteci Geri Gönderme Merkezi Konteynır Kent  

I. 
 
1.Çadır kent /Konteynır kentin adı 
Malatya Fen Lı̇sesı̇ Erman Ilıcak (Yakınca) Çadır Kent 
İyi yönetiliyor. 
Barınmacıların kayıtları tutuluyor. 
2. Demografik Özellikler 
Toplam aile/kişi sayısı 1500 erişkin, 200-300 çocuk. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Okul binası, yurtlar ve kapalı alanın yanı sıra, bahçe alanında yerleştirilmiş olan 
konteynırlar ile 100 kişilik çadırdan oluşuyor. 
Konteynırlar 3x7 metre olup, bunlar 6x8 yatak konularak birer yatakhane haline getirilmiş. 
18 yaş altı çocuklar anne-babayla beraber kalıyor.  
Okul binasına girmek istemeyen bir aile ise çadırda barınmakta. 
Su İçmek ve yemek için kapalı su kullanılıyor. 



Gıda Yemekler okulun mutfağında pişiriliyor. Finansmanı, okulun kurucusu da olan firma 
karşılıyor. 
4. Sağlık Hizmetleri  
İçinde sağlık birimi var. 
Psikososyal destek ekibi ve çocuklar için bir oyun bahçesi bulunuyor. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Su şebekesi Şebeke suyu var, içilmiyor. 
Elektrik şebekesi Isınma elektrikle yapılıyor. 
Tuvalet sayısı Her konteynırin içinde banyo bulunuyor. 
Yıkanma kabini sayısı 8 erkek, 8 kadın, 6 adet de spor salonunda yine kadınlar için ayrılmış 
olan duşlar var. 
6. Gereksinimler / Yardımlar Sabun, şampuan, hijyen malzemesi ve iç çamaşırı ile giysi de 
dağıtılıyor. 
 
 
II. 
 
1.Çadır kent /Konteynır kentin adı  
Park AVM-BSB Yanı (Sanat Sokağı) Çadır kent  
Park AVM’nin bulunduğu asfalt otoparkta Malatya BŞB yakınında kurulu. 
2. Demografik Özellikler 
Daha çok Suriyeliler yaşamakta. 
Toplam Çadır/konteynır sayısı 
Yaklaşık 200 çadır. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Çadırlar birbirine çok yakın. 
Hava çok soğuk. 
Isınma odun sobasıyla fakat dumanın yoğunluğu ve havadaki keskin kokulardan, yanabilir 
hemen her şeyin yakılmakta olduğu anlaşılmakta. 
Su İçmek için kapalı su getiriliyor. 
Gıda Beslenme askeriyenin mutfağından sağlanıyor. Farklı kuruluşlar da sıcak yemek 
dağıtıyor. 
4. Sağlık Hizmetleri  
Acıbadem firmasının ekibi ve sağlık aracı hizmet veriyor. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Su şebekesi Var ancak bulanık. 
Tuvalet sayısı AVM içinde bulunan tuvaletler kullanılabiliyor, ayrıca 30 tuvalet var ve 
kanalizasyona bağlanmış. 
Kanalizasyon Var. 
Yıkanma kabini sayısı Banyo yok. 
Çamaşır Halk, bulabildiği şebeke suyuyla çamaşır ve bulaşık ihtiyacını çadırının önünde 
gideriyor. 
Atıkların toplanması ve yok edimi Etraftaki çöp konteynırlarının hepsinde bir şeyler 
yanmakta ve çok duman üretiyor, bu duman sobalardan gelenle karışıyor. Olasılıkla çöpe 
atılan tek kullanımlık yemek kapları, içine atılan sigara izmariti gibi nedenlerle alev alıyor. 
6. Gereksinimler / Yardımlar  
Biz oradayken, iki erkek gönüllü, kadın peti dağıtıyordu. Almaya gelen kimseyi göremedik.  
 
 
 



III. 
 
1. Çadır kent /Konteynır kentin adı 
Kongre-Kültür Merkezi Çadır Kenti 
Bir kültür merkezi binasının otopark-bahçesine kurulmuş. 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı 125-130 çadır ve kültür merkezi binası. 
Toplam aile/kişi sayısı110’u çocuk olan 1300 kişi. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Çadırlarda ısınma odun sobasıyla. Etrafının binalarla çevrili olması nedeniyle 
durgun havada yoğun soba dumanına maruz kalınmakta. 
4. Sağlık Hizmetleri  
Sağlık birimi mevcut, poliklinik yapılıyor. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Tuvalet  
Tuvalet ihtiyacı binanın içindeki 48 tuvalet ile karşılanıyor. 
Yıkanma kabini  
Banyo ihtiyacı binanın içindeki 12 adet banyo ile karşılanıyor. Banyo kadın/erkek dönüşümlü 
kullanılıyor. 
Çamaşır yıkama odası 
Bir çamaşırhane de bulunmakta. 
İletişim olanakları 
Şarj için binanın imkanları kullanılıyor. 

IV. 

1.Çadır kent /Konteynır kentin adı  
Kayısı Enstitüsü (Meyvecilik-TECDE) Çadır Kenti  
Yönetim Yetkili bir yöneticisi yoktu. AFAD gönüllüsü olan bir Millî Eğitim Bakanlığı üyesi, 
kayıt tutuyor ancak sirkülasyon fazla ve bir çadır kentte yapılması gerekenlere ilişkin bir fikri 
yoktu. 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı 100 çadır. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma  
Anayol kenarına 20 metre mesafede bir toprak alanın kaba tesfiyesi sonrası, kabaca bir düzen 
gözetilerek kurulmuş. 
Bu yerleşimin 30-40 metre daha batısında toprak tesfiyesi yapılmaya devam ediyordu. 
Buradan çadır kentin büyüyeceği sonucu çıkartılabilir. 
Çadırlar arası mesafe yetersiz. 
Odun sobasıyla ısınılmakta, ortamda çok duman var 
Gıda Etrafta çok sayıda çeşitli yiyecek ve çay dağıtan kuruluş var, bir düzensizlik hakim. 
4. Sağlık Hizmetleri  
Sağlık hizmetleri için bir çadır ayrılmış, görevli doktor hanım, enkazdan çocuklarını, kuşlarını 
ve kedisini kurtarıp önlüğü dahi alamadan görevlendirildiğini ifade etti. Kendisine 
yanımızdaki önlüğü bıraktık.  
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Tuvalet  
Seyyar tuvalet yok. 



Yakındaki bir küçük bina hem idare hem şarj istasyonu olarak kullanılmakta, helalar da 
burada. Konuştuğumuz barınmacılar, helaların temiz olmadığını, temizleyen kimsenin 
bulunmadığını ifade ettiler. 
 
V. 
 
1. Çadır kent /Konteynır kentin adı  
Millet Bahçe-Battalgazi Belediyesi Önü Çadır Kenti 
Zemin çamur olduğu gerekçesiyle vilayet emriyle bu çadır kentin başka bir yere, MAŞTİ 
arkasına veya MABAK yerleşkesine taşınacağı belirtildi. Biraz da bu nedenle herhangi bir 
yeni düzenleme yapmaya istekli değiller. 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı  
245 adet çadır kurulmuş̧, 18 Şubat itibariyle sayı 215’e inmiş. 
Toplam aile/kişi sayısı  
2000 civarında barınmacı bulunuyor. 
%80 kadarı Suriyeli, %5 Afganlı ve %15 kadarı Türk. Bu sayıya dahil olan 250 kadar 
barınmacının da yakındaki bir kafeteryada kaldıkları belirtildi. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma  
Çadırlar birbirine çok yakın. 
Isınma odun sobasıyla. 
Çadırlar ıslak toprak zemin üstünde, su basmanı yapılmamış etraf çamur. Burası bir park 
olduğu için, çadırların ortasında bir yerde büyükçe bir süs havuzu bulunmakta. Bu havuzun 
içinde kirli bir su var ve petler ve başka şeylerden oluşan çöpler atılmış, bu suda çamaşır 
yıkayanlar olduğu görüldü. 
4. Sağlık Hizmetleri  
Belediye binası içinde sağlık merkezi var, doktor geliyor, öğleden sonra Pediatrist geleceği 
söylendi. Doktorların dönüşümlü olarak geldiği, Suriyeli doktorların da görevlendirildiği 
belirtiliyor. Günde 100 kadar poliklinik yapılıyormuş̧ ancak hekimlerle görüşemedik.  
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Elektrik şebekesi  
Çadırlara elektrik verilmiyor. 
Tuvalet  
Belediye binası içindeki 12 adet tuvaletin 6 kadın ve 6 erkek olarak barınmacıların 
kullanımına ayrıldığı, temizliğinin sorun olduğu belirtiliyor.  
Yıkanma kabini  
Banyo, askeri bir konteynırda 4 adet kabin şeklinde. Kadın-erkek dönüşümlü kullanılıyor. 
Fazla talep olmadığı söylendi fakat bunun gerekçesi söylenmedi. 
Seyyar banyo kurulmayacağı, zeminin uygun olmadığı söylendi.  
Atıkların toplanması ve yok edimi  
Çöpler belediye tarafından toplanıyor ancak çadırların bulunduğu alanda dağınık çokça çöp 
mevcut. 
Yangın riski  
Yangın söndürücüler binada tutuluyor, çadırların yakınında değil. 
İletişim olanakları 
Şarj istasyonları, çadırların hemen karsısındaki belediye binasında bulunuyor ve yeterli. 

 



VI. 

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı  
Hürriyet Çadır kent (taşındı) 
Çadırlar sökülmekte, barınanlar tahliye edilmiş.̧ Çadır kentin MAŞTİ civarına taşındığı 
bildiriliyor  

VII. 

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı  
Vilayet Önü-İnönü Kapalı Çarşı Çadırken 
Kampın taşınacağı söyleniyor fakat yeri ve zamanı belli değil.  
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı  
52+20 iki bölge halinde toplam 52 çadır. 
52 çadırın 30-35 tanesinde Suriyeliler kalıyor ve yıkanmadıklarını ifade ediyorlar. 
Polis, asker ve yakınlarının kaldığı, 20 çadırlık bir bölüm var. 
Toplam aile/kişi sayısı  
750 barınmacı var, çocuklar dahil. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Çadırlar büyük, 10-15 kişilik. 
Isınma odun sobasıyla. 
4. Sağlık Hizmetleri  
Sağlık birimiyle görüşüldüğünde konjonktivit (nonspesifik?) görüldüğü öğrenildi. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Elektrik şebekesi Çadırlara elektrik verilmediği belirtiliyor. 
Tuvalet 
Askeriye 1 personel, 1 kadın, 1 erkek ve 1 çocuk helası kurmuş̧, gidere bağlanmış. 
Yıkanma kabini  
Askeriye tarafından 5 kabini olan duş̧ getirilmiş̧ ancak henüz bağlanamamış. 
Güvenlik  
Asayiş̧, polis ve asker tarafından sağlanıyor, bölgenin etrafı bariyerlerle çevrilmiş, giriş ve 
çıkış kontrollü. 
İletişim olanakları  
Şarj istasyonu Kızılay çadırında ancak yeterli olmadığı yönünde şikâyet var. 

VIII. 

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı 
Mı̇şmı̇ş Park Fuar Alanı Geçı̇cı̇ Yerleşı̇m 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı  
404. 
Ön cephede bir betonarme bina ile entegre edilmiş̧, arkaya doğru hangar formunda büyük bir 
kubbe çatıyla örtülü̈ kapalı alan mevcut olup, çadırlar bu kapalı alana ve binanın batı 
komşuluğunda dışarıya kurulmuş̧. Toplam 404 kurulu çadırdan 317 tanesi kapalı alanda, 87 
tanesi ise dışarıda. Kapalı alandaki çadırların arasında yeterli mesafe bırakılmamış̧. Zemin su 
basmanı yapılmasına uygun değil. Binanın içindeki bürolar sağlık merkezi ve idare olarak 
kullanılmakta. 
Toplam aile/kişi sayısı 2500. 



3000 kişi kapasitesi olduğu, kayıtlar tutuluyorsa da, kontrolün zor olduğu ve an itibarıyla (18 
Şubat) 1134 kayıtlı fakat yaklaşık 2500 birey barınmakta olduğu belirtiliyor. Sirkülasyon 
fazla, gidenler daha çok TC vatandaşı, gelenler daha çok Suriyeliler. Aile veya akrabalık 
ilişkisi gözetilerek yerleştirme yapılıyor.  
Risk grupları 
10 yaş altı bir Suriyeli çocuk anne-baba öldüğü̈ için teyzesiyle kalıyor. 
17 yaşında, gündüz çalışan bir ağabeyi olan, bir TC uyruklu kız çocuğu, taciz nedeniyle polise 
başvurmuş̧, başka üç genç̧ kadınla beraber polis noktasına yakın bir çadıra yerleştirilmiş 
4 yaş altı bir çocuğun babası, çocuğunun astım tanısı olduğunu ve dumandan etkilendiklerini 
ifade etti. Konuyu sağlık birimindeki Suriyeli kadın doktorla konuştuk ve muayene bulguları 
doğrultusunda, bu kişilere yazılı olarak dumanlı bölgede kalmalarının riskli olacağını belirtir 
bir yazı verebilecekleri, bu yazıyla kamp idaresine müracaat edenlere gerekli kolaylığın 
gösterilmesi konusunu toplum sağlığı açısından izlemelerinin uygun olacağını belirttik. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Barınmacıların %80’den fazlası, kapalı fuar alanı içindeki çadırlarda kalıyor 
Soba dumanından etkilenenler sürekli bunu ifade ediyorlar ancak idareciler bunu pek dikkate 
almıyorlar, açık alandaki sobalı çadırlardan kapalı alandaki elektrikle ısınan çadırlara geçmek 
için uydurduklarını düşünme eğilimindeler. 
Gıda Belediye aşevinden geliyor, yetmediğinde Kızılay destek veriyormuş̧ 
4. Sağlık Hizmetleri  
Sağlık birimi var, Suriyeli doktorlar çalışıyor. 2 ambulans mevcut. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Su şebekesi  
İçmek için kapalı şişe suyu kullanılıyor. 
Tuvalet  
Binanın içinde 25 tuvalet var, dışarıya da seyyar kasetli 40 adet tuvalet konmuş̧, belediye 
vidanjörle gerektikçe bunları boşaltıyormuş̧. Bunun dışında tuvalet temizliğini gönüllüler 
yapıyor. 
Yıkanma kabini  
Askeriye ve AFAD toplam 22 kabinden oluşan seyyar banyo kuruyor. AFAD 6 kabinli güneş 
enerjili konteynır banyo, askeriye elektrikle çalışan çadır banyo kurmuş̧. Dün başlayan 
çalışmalar henüz bitmemiş. 
Yangın riski  
Binanın yangın önlemleri alınmış,̧ yangın tüpleri de var ancak güvenlikli bulmadıkları için 
bunları askeriyenin gözetimindeki bir çadırda tutuyorlar. Bir itfaiye aracı dolu olarak bekliyor, 
geceleri suyun donmaması için kapalı alana alınıyormuş. 
Yangın tüplerini çadırlarda barınan bireylere zimmetleyebilecekleri ve tüp bulunan çadırların 
üstüne kırmızı boyayla ve büyük harflerle “yangın tüpü” yazabileceklerini önerdik. 
 
IX. 
 
1. Çadır kent /Konteynır kentin adı  
Doğa-Cadde Çadır Kenti 
Bir AVM’nin otoparkında asfalt zemine kurulmuş. 
Yönetim Kayıt tutuluyormuş. 
Günlük çadır denetimi yapılıyormuş. 
Sigara yasak. 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı  
Bir fuar çadırı ve 120 adet barınma çadırı. 



120 çadırlık alandaki nüfusun %80’i Suriyeli, %15 Türk, %5 kadarının ise Türkmen olduğu 
ifade edilmiştir. 
Burada barınanlar, Çöşnük Sosyal Tesisi, Yeşilçam Sosyal Tesisi ve Çınarpark gibi yerlerden 
getirilmiş. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma  
Fuar çadırı, 750 kişilik kapasitede, içinde 650 kişi, 3 katlı ranzalarda bitişik nizam kalıyor. 
Çadır, ortasında bir perdeyle kadın ve erkek bölümü olarak ayrılmış. 
Yataklarda çarşaf bulunmuyor. 
Isınma elektrikle sağlanıyor ancak bireysel kullanım yok. 
Isınma 120 çadırlık kısımda odun sobasıyla. Duman sorun yaratıyor. Çadırların su basmanı 
uygun değil, çadırlar çok yakın yerleştirilmiş. 
4. Sağlık Hizmetleri  
ATO’nun gönderdiği konteynır de burada ve 1. basamak seviyesinde sağlık hizmeti vermede 
kullanılıyor, üstüne konulan ağır (500 litre?) su deposunun borusu patlamış ve konteynır içine 
su akmakta idi. Tamir için girişimler yapılmış̧ henüz bir sonuç̧ alınamamış̧. çölyak ve diyabet 
hastalarına yönelik diyet yemeği temini için Kızılay mutfağıyla görüşülmüş, yemek 
geliyormuş. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Tuvalet  
Seyyar tuvaletler dışarıya konmuş̧ ve kanalizasyona bağlanmış̧. 6 kadın, 7 erkek helası var. 
AVM’nin tuvaletleri de kullanılabiliyor, temizliği sorunlu. Fuar çadırının önüne yerleştirilen 
tuvalet ve banyolar, diğer çadır grubuna yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta. 
Yıkanma kabini  
Seyyar banyo kurulmuş̧, 6 kabinli ve güneş̧ enerjili ancak kurulumu tamamlanmamış. 
Çamaşır yıkama odaları  
Fuar çadırında kalanlar, duşların olduğu kısımda sıcak su var, çamaşır yıkanabiliyor. 
Yangın riski  
Yangın önlemleri yetersiz, söndürücü yok. 
İletişim olanakları  
Şarj olanağı mevcut. 
6. Gereksinimler / Yardımlar  
Kadınlara ped dağıtılıyor. 

X. 

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı:  
Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçicı̇ Yerleşim Yeri 
Malatya’da, merkez ve ilçelerdeki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olan 13 yurt ve 
kurumda barınma sağlanmıştır. Dört birimden oluşan Gençlı̇k-Spor (Şeker Kompleks) Geçicı̇ 
Yerleşim Yerinde inceleme yapılmıştır. 
2. Demografik Özellikler 
Malatya’da, merkez ve ilçelerdeki Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı olan yurtlar ve 
kurumlarda barınanların 18 Şubat tarih itibarıyla sayıları: 
Arapkir Yurdu-347 kişi 
Battalgazi Spor Salonu-228 kişi 
Orduzu Gençlik Merkezi- 66 kişi 
Battalgazi Öğrenci Yurdu-4300 kişi 
İlhan Akan- 3100 kişi 
Beydağı Yurdu-517 kişi 



Doğanşehir Spor Salonu-60 (çoğunluğu emniyet mensubu) kişi 
Yakınca Spor salonu-124 kişi 
Yeşiltepe Spor Salonu-465 kişi 

Ziyaret edilen birimler: 
Beydağı Gençlik Merkezi-316 kişi 
Çok Amaçlı Spor Salonu-78 kişi 
Olimpik Havuz-55 kişi 
Merkez Spor Salonu-941 kişi 
Yukarıda verilen sayılara, personel dahil değildir. Gönüllüler ve yerel birimlerin personeli 
toplam sayısı 250 kadardır. 
Depremin akut döneminde, Gençlik Spor Müdürlüğünün tesislerinde, 20 binden fazla insanın 
barındırılması gerekmiş̧. Gelen yardım malzemelerini ayrıştırmak için 7-8 gün uğraşmaları 
gerekmiş̧. Halen yurtlarda barınanlar dışında spor salonlarında barınma sürüyor. Salonların 
oyun sahası, giriş ̧ve koridorlarda tümü minderlerinin üstünde kalıyorlar.  
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Barınmacıların ne kadar kalacağı belli değil. 
4. Sağlık Hizmetleri  
Kompleksteki sağlık birimi, ziyaretimizden 2-3 gün önce 5 kişilik bir ailede uyuz tespit etmiş̧ 
ve izole edilmeleri sağlanmış. 
Yine ziyaretimizden 7 gün önce, 1 çocukta suçiçeği tespit edilmiş̧, izole edilmesi sağlanmış̧.  
Çocuklarla ilgilenen psikososyal yardım merkezi mevcut. 
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Tuvalet  
Tuvalet ve banyo ihtiyacı, spor salonları ve yurtların içinde bulunanlarla karşılanıyor. Merkez 
Salonda 12, Çok Amaçlı Salonda 4, Beydağı Gençlik Merkezi 6, Olimpik Yüzme Havuzunda 
12 hela var ve ihtiyaca yetmiyor.  
Kompleksteki Suriyelilerin kaldığı kısımlarda daha sık olmak üzere, idareciler, tuvaletlere pet 
vb. atıldığı için sıkça belediyeden yardım istendiği, bu durumun tuvalet sorununu 
ağırlaştırdığını söylüyorlar. 
Yıkanma kabini sayısı 
Banyo için, spor salonlarındaki duşlar kullanılıyor, belli saatlerde sıcak su veriliyor, sıcak su 
kapasitesi kısıtlı, toplam 10 adet duş̧ kullanılabilir durumda ve kadın/erkek dönüşümlü 
kullanılıyor. 
Atıkların toplanması ve yok edimi Barınma alanlarında genel mıntıka temizliği yapılıyor, 
belediye çöpleri alıyor. 
 
XI. 
 
1. Çadır kent /Konteynır kentin adı:  
MABEK-Eskı̇ Mültecı̇ Gerı̇ Gönderme Merkezı̇ Konteynır Kent 
Geçici barındırma ve geri gönderme merkezi olarak kullanılmış̧ olan bu birim, 2019 yılında 
faaliyetini sonlandırmış.̧ Depremden sonra geçici barınma merkezi olarak kullanılmaya 
başlanmış. 
Malatya için “şehrin iki ucunda, birer adet uzun vadeli prefabrik/ konteynır kent” 
planlanmakta. Buranın Batı yönündeki alan olarak düzenlenmekte olduğu anlaşılıyor.  
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı  
Sürekli yeni konteynırlar geldiği ve konteynır sayısının 2000, barınan nüfusun ise 7000-10000 
civarına ulaşması bekleniyor. 



Toplam aile/kişi sayısı 
Merkezde barınan birey sayısını yönetim vermek istemedi ancak, farklı kaynaklardan 
edindiğimiz bilgiye göre, yaklaşık 2000-3000 kişi kalmakta. 
Çoğunluk TC uyruklu, az sayıda (% 20 kadar sağlık ekibinin görüşü) Suriyeli var. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Barınma amaçlı olarak kurulmuş̧ olduğu için, ev tipi konteynırlar olduğundan, her 
birinde tuvalet ve banyo mevcut, kanalizasyona bağlı, ısıtma elektrikli petekle sağlanıyor. 
Su İçme suyu bölgede bulunan 7 adet kuyudan sağlanıyor ve otomatik klorlama sistemi var, 
Malatya Su-Kanalizasyon (MASKİ) süper klorlama yapmaktaymış.̧ 
Gıda Yemek kendi mutfaklarında yapılıyor. Yemek, çay ve içmek için kapalı su kullanılıyor.  
4. Sağlık Hizmetleri  
Gündüz dahiliye, pediatri ağırlıklı poliklinik yapılan, gece nöbetçi hekimin bulunduğu 24 saat 
açık “semt polikliniği” tarzında çalışan bir sağlık birimi var.  
İlk hafta, Rus (Kazak) hekimler çalışmış. 
Halk sağlığı uzmanı geliyormuş ve merkezde kalanlarla ilgili verileri alıp, su ve beslenme gibi 
konularda tavsiyelerde bulunuyormuş̧. Biz gittiğimizde orada değildi.  
Halen Memorial Grubu (Ankara ve İstanbul) tarafından temin edilen sağlık çalışanları, bir 
hafta kadar sonra ayrılacaklar ve yerlerine Sağlık Müdürlüğü tarafından aynı fonksiyonları 
devam ettirecek uzman ve pratisyen hekimlerin geleceği belirtilmekte.  
Bulaşıcı hastalık bildirilmedi, yüksek ateşli (İnfluenza?), ishalli, hastalar sporadik olarak 
görülmekte, ağırlıkla ÜSYE semptomlarıyla başvuru var. Konteynır kentin destek elemanları 
olarak çalışan asker ve sivil bireylerin ağır çalışma koşullarından kaynaklanan kas-iskelet 
sistemi yakınmalarıyla başvurdukları belirtilmekte.  
 
XII. 
 
1. Çadır kent /Konteynır kentin adı 
Alacakapı Çadır kenti Malatya/Battalgazi 
Burada barınan halkın evleri yıkılmamış, ihtiyaçları için evlerine girip çıkıyorlar. 
Bu ilçede deprem kaynaklı ölüm olmamış.  
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı 
82 çadır. 
Toplam aile/kişi sayısı 
900 kadar. 170’i Suriyeli. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma Çadırlar parke tarzı beton malzeme üstüne kurulmuş̧, su basman yok, aralıkları 
görece yeterli ancak sobayla yapılan ısıtma için kömür kullanılmaktaymış̧, bittiği için 
kullanılmıyor, ayrıca yanabilen her türlü̈ atık yakılıyor. Bu nedenle, dış̧ ortamda yoğun, kötü 
koku ve duman mevcut.  
4. Sağlık Hizmetleri  
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Elektrik şebekesi  
Çadırlarda elektrik var, aydınlatma ve şarj için kullanılıyor ancak, halkın ısınma için de 
kullanması olasılığı var. 
Tuvalet  
Seyyar tuvaletler var ve atıklar, alanın kenarından bir kaç̧ metre aşağıdaki bir yatakta akmakta 
olan dereye verilmekte. Dere ise baraja gidiyor. 
Yıkanma kabini  



Konteynır güneş̧ enerjili banyo getirilmiş̧ ve biz oradayken kurulmaktaydı. Gideri aynı yere 
veriliyor. 
Yangın riski 
 Yangın söndürücüler yeterli miktarda mevcut fakat askerlerin bulunduğu bir çadırda açıkta 
tutulmakta. Bir adet orman tipi arozöz var. Çadırlara 50 metre uzakta bir adet yangın hidrantı 
bulunuyor. 

XIII. 

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı 
Şeker Fabrikası Çadır kenti 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı 
225 çadır. 
Toplam aile/kişi sayısı 
1310. 
Girişler kayıt altında ancak çıkışlar kontrollü değil, haber vermeden ayrılanlar oluyor. 
3. Temel Gereksinimler 
Barınma  
Çadır yerleşimi hatalı, girişler ve çadırlar arası mesafeye dikkat edilmemiş̧, bunun nedeni 
olarak, deprem sonrası nasıl başlandıysa öyle devam ettiklerini söylüyorlar. 
Yangın tehlikesi ve çadır yerleşimi konularında yaptığımız uyarılar dikkate alınmadı.  
Isınma önceleri elektrikle yapılmış,̧ nüfus artınca kablolar taşımamış ̧ve odun sobasına 
geçilmiş̧. Hala elektrikle ısınanlar var. 
Su Şebeke suyu var, içilmiyor, şişelenmiş̧ su dağıtılıyormuş̧ ancak son iki gün gelmemiş̧. 
Yemek yanında verilen suyun dağıtımı ise devam etmekteymiş. 
Gıda Yemek aşevinden geliyor ancak bazı çadırlarda yemek yapanlar da var.  
Diyabetli ve Çölyak gibi özel diyetlerin de temin edilmesi için Kızılay ile görüşülmüş. 
4. Sağlık Hizmetleri 
Kampta uyuz vakaları var, reçete verilmiş̧ fakat izole edilmemiş̧, çadır kent yönetimi bundan 
haberdar değildi. Bilgilendirdik ve İl Sağlık Müdürlüğüne (aynı zamanda Malatya TO 
Yönetim Kurulu Sekreteri ve bizim iletişimde olduğumuz hekime) bildirdik.  
Kamp yönetiminin talep ettiği hasta bezi ve lateks eldivenlerin temini için yardımcı olduk.  
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Tuvalet  
Fabrikaya ait olan sabit tuvaletler 8 adet ve yetersiz, kadın-erkek ayrımı olmadan 
kullandırılıyor. Buna yönelik bir düzenleme yapmamışlar ve bizim önerilerimize de olumlu 
yanıt vermediler.  
Ayrıca 7 adet kabin içeren bir konteynır tuvalet var, sabit gidere bağlanmış. 
Bunlara ilaveten 20 kadar kasetli tip tuvaletler getirilmiş ̧ancak kuru tip olarak bilinen bu 
kabinleri vatandaş̧ bunları kullanmıyormuş̧. Bunların bir kenarda atıl olarak durduklarını 
gördük.  
Yıkanma kabini sayısı 
İçinde 6 kabin olan bir tane güneş̧ enerjili banyonun montajı sürüyor.  
Askeriyenin 4 kabinli banyosu hizmet veriyor, kadın/erkek dönüşümlü, akşam saat 21.00’dan 
sonra erkeklere devamlı açık. Kadınlar bu saatten sonra güvenlik nedeniyle banyoya 
gelmiyorlar. Sıcak su çabuk tükeniyor ve tekrar ısınması 40 dakika sürüyor. Bu nedenle banyo 
yapmak zor.  
Çamaşır yıkama odası 
Çamaşır yıkamak için ayrılan bir alan ve gerekli donanım (makina, leğen..) yok. 



Bulaşık yıkama için de uygun alan yok.  
Atıkların toplanması ve yok edimi  
Çöp sorunu var, kamp içindeki çöpler toplanmıyor ve yöneticiler bunu barınmacılarla birlikte 
veya belediyeyle çözme konusunda isteksiz.  
Çöp konteynırlarındaki çöpler, belediye ekiplerince düzenli toplanıyor.  
Güvenlik 
Birkaç̧ küçük asayiş̧ sorunu yaşanmış,̧ güvenlik güçleri müdahale etmiş̧.  
Yangın riski  
Yangın tüpü̈ var, askeriye bunları bir çadırda tutuyor, güvenlik kaygısıyla çadırlarına arasına 
koymuyorlarmış. 
6. Gereksinimler / Yardımlar  
Kadın pedi temin ediliyor fakat kadın personel olmadığında kadınlar ihtiyaçlarını 
söylemiyorlar. İç çamaşırı dağıtımı yapılmış̧. 

XIV. 

1. Çadır kent /Konteynır kentin adı 
Elmas Suyu/ Selçuk Ecza Deposu yakını  
Atatürk Kız Anadolu Lisesi ve Selçuklu Ortaokulu olarak iki birimden oluşuyor. 
2. Demografik Özellikler 
Toplam Çadır/konteynır sayısı 
290 çadırdan 255 tanesi kullanılıyor. 
Risk grupları 
Tek kadın ve sahipsiz çocuk yok, hepsinin aile olduğu belirtildi.  
Toplam aile/kişi sayısı 
1640. 
2. Temel Gereksinimler 
Barınma Isınma odun sobasıyla fakat, solunum sorunu olanlara ayrıca elektrikli ısıtıcı temin 
ediliyor. Onun dışında çadırlara yangın riski nedeniyle elektrik verilmiyor. Çadırlara pilli 
aydınlatma verilmiş. 
4. Sağlık Hizmetleri  
5. Çadır kent / Konteynır kent altyapı  
Tuvalet  
Bina içinde 32 normal ve 2 adet engelli tuvaleti mevcut.  
Tuvalet-banyo temizliğini okul personeli yapıyor. 
Yıkanma kabinleri  
36 adet banyo, okul binasının içinde, kadın-erkek gün dönüşümlü kullanıyor.  
Çamaşır yıkama odası  
Binada 10 adet çamaşır ve 10 adet kurutma makinası bulunuyor ve kullanılıyor. 
Atıkların toplanması ve yok edimi  
Yangın tüplerinin yanında birer adet çöp tenekesi ( yarım varil) mevcut.  
Güvenlik 
Giriş ve çıkışların kaydı tutuluyor. 
Yangın  
Yangın söndürücü sayısı 6 çadıra 1 tane oranında ve çadırların dışına eşit aralıklarla 
yerleştirilmiş. 
Bir adet itfaiye arozözü bulunuyor.  
İletişim olanakları Cihaz şarjı için okul binasında donanım kurulmuş. 
 



GÖZLENEN ORTAK SORUNLAR VE SAPTAMALAR  

• Evlerin önü, mahalle araları gibi alanlarda dağınık olarak yerleştirilen çadırlar 
denetimsiz ve her türlü tehlikeye açık.  

• Çadır kent şeklinde organize olan geçici barınma yerlerinin tamamında asker ve 
polisin güvenliği sağladığı gözlenmekte. 

• Çadır kent olarak kurulan yerleşimlerin tamamında birer tane psikososyal faaliyet 
çadırı olduğunu ve bunların özelikle çocuklara yönelik oyun etkinlikleri düzenlediğini 
gözlemledik. 

• Çadır kurulum hataları yaygın, sert zeminlere kurulanlarda olduğu gibi, toprak 
zeminlere de su basmanı yapılmamış (hiç̧ rastlamadık)  

• Isınma hepsinde ağırlıklı olarak odun sobasıyla. Boruların çıkışı için çadır duvarına 
yanmaz pencere açılmış,̧ ancak dışarıdan bu boru-bacaları destekleyen yapısal 
elemanlar yok, halk iğreti destekler koyuyor. 
 Boru-bacaların çıktığı çadır duvarları genelde birbirine bakıyor ve çok yakın  

• Yangın tüpleri olmayan çadır kent yok ancak bunların gerekli noktalara dağıtıldığı bir 
adet çadır kent görebildik. Yaygın olan uygulama, yangın tüplerinin asker-polisin 
nöbet tuttuğu bir güvenli alan veya çadırda bulundurulması şeklinde.  
Tüplerin barınmacılar zimmetlenmesi ve hangi çadırda olduğunun, çadır dışına kırmızı 
renkli boyayla veya görünür büyüklükte tabelayla yazılması, barınmacılara 
duyurulmasını önerdik.  

• Sobalarda sadece odun değil, kömür, yanıcı plastik malzemeler de yakıldığı gibi 
bacalardan çıkan duman, rüzgârsız havalarda daha fazla olmak üzere yakın nizam 
yerleşmiş̧ çadırların etrafına ve içine sinmekte, barınmacılar bu toksik dumana sürekli 
maruz kalmaktalar. KOAH hastaları ve çocuklar başta olma üzere, bu kirli hava 
maruziyetinin akut ve kronik etkilerinin olacağı açıktır.  

• Bir yerde 750 kişilik tek hacimli fuar çadırında birbirine yakın yerleştirilmiş̧ ranza 
(daha fazla insanı barındırmak maksatlı) düzeni, bir başka geçici barınma alanında ise 
kapalı spor salonu zemininde, spor salonunun koridorlarında hepsi minderlerin 
üstünde çok sayıda birey ve ailenin birada yaşadığı, bazı çadır kentlerde ise görece 
küçük çadırlarda birden fazla ailenin birlikte yaşamak zorunda kaldıklarını gördük. Bu 
örneklerden spor salonu ve küçük çadırda çoklu aile şeklinde olanlarda uyuz ve 
suçiçeği olguları da saptandı. 

• Banyo ve tuvalet konusu hemen tüm çadır yerleşimlerinde ilk zamanlarda en yakıcı 
sorun oldu, zamanla tuvalet sorunu bir miktar azalsa da banyo sorunu genel olarak 
devam etmektedir.  

• Çamaşır yıkama (ve kurutma) alanları Selçuk Ecza Deposu yakınındaki hariç̧, geçici 
yerleşim yerinde ayrılmamıştı. Raporumuzu yazdığımız tarih olan 20 Şubat 2023 tarihi 
itibariyle biri dışında hiçbirinde çamaşır ve kurutma makinası yoktu.  

• Çöp sorunu büyüme eğiliminde, belediyeler genelde çöpleri alıyor fakat, 
konteynırların haricinde ortalıkta dağınık olarak atılmış ̧olan çöpleri toplamıyor 
Bunları toplamak ve konteynıra atmakla ilgili olarak, bir-iki barınma merkezi 
haricinde anlamlı çaba görmedik.  

• 17 Şubat gününden başlayarak, bu çadır kentlerin tamamına birer çadır veya konteynır 
(Doğa Cadde Çadır Kenti’nde ATO’nun gönderdiği ve MABEK’te eskiden kalan 
konteynırlar, Doğanşehir İlçesinde 2 adet konteynır) sağlık birimleri kurulmaya ve 
bunlara ASM hekimleri görevlendirilmeye başlandı. Sadece Memorial grubunun 
sağlık hizmeti yürüttüğü MABEK konteynır kenti şimdilik bunun dışında.  

 



1.  Malatya Fen Lıṡesi Erman Ilıcak (Yakınca) Çadırkent (1500)
2.  Park AVM-BSB Yanı (Sanat Sokağı) Çadırkenti
3.  Kongre-Kültür Merkezi Çadırkenti (1300)
4.  Kayısı Enstitüsü (Meyvecıilik-TECDE) Çadırkenti 
5.  Millet Bahçe-Battalgazi Belediyesi Önü Çadırkenti (2000)
6.  Vilayet Önü-İnönü Kapalı Çarşı Çadırkeni (750)
7.  Mişmiş Park Fuar Alanı Geçici Yerleşimi (2500)
8.  Doğa-Cadde Çadırkenti (650)
9.  Gençlik-Spor (Şeker Kompleks) Geçici Yerleşim Yeri (10597)
10.  MABEK-Eski Mülteci Geri Gönderme Merkezi Konteyner Kenti (2500)
11.  Alacakapı Çadırkenti (900)
12  Şeker Fabrikası Çadırkenti (1310)
13.  Elmas Suyu/Selçuk Ecza Deposu Yakını (1640)

Malatya - Merkez

14.  Acıbadem Sağlık Tırı - Malatya Büyükşehir Belediyesi Bahçesi
15.  Sahra Poliklinik - Yeşilyurt Geçici Geri Gönderme Merkezi
16.  Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HASTANELERÇADIR	VE	KONTEYNER	KENTLER	(KALAN	KİŞİ	SAYISI)


