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1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri:  

Malatya, büyükşehir statüsündedir. 
13 ilçesi ve 718 mahallesi mevcuttur. Merkez ilçeler: Battalgazi Yeşilyurt Diğer ilçeler: Akçadağ 
Arapgir Arguvan Darende Doğanşehir Doğanyol Hekimhan Kale Kuluncak Pütürge Yazıhan 
Nüfusu 808.692 (2021). 
Kent yerleşimi daha çok ovada daha az oranda Beydağı eteklerindedir. Bu dağın arkasında 
Karakaya barajı vardır.  Kuzeyde Kale ilçesinde baraja ait gölet bulunmaktadır.  
 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  
Kent merkezinin %70'e 80'i etkilenmiştir.  
En büyük hasar gören ilçe Doğanşehir‘dir. 
Yeşilyurt bölgesindeki Fahri Kayahan ve Bostanbaşı mevkiinde %50 60 ağır hasar vardır. 
 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
Bingöl, Muş ve Batmandan göç alıyor. 
 50.000 civarı Suriyeli ve az miktarda Afgan göçmen Battalgazi'de yaşıyor . 
Tekstil ve kırsalda tarım geçim kaynaklarıdır. 
Göçmen işçiler Urfa ve Adıyaman'dan geliyor. 
 
Etkiyi şiddetlendirebilecek bölgesel özellikler / riskler var mı? (iklim koşulları, nüfus 
hareketleri, sanayii tesisleri, ...): 
Kontrolsüz şehirleşme, gevşek zeminli tarım arazilerinde çok katlı bina yapılması, denetimlerinin 
eksikliği en önemli nedenler. Son yıllarda çok miktarda büyük ve yüksek bina Fahri Kayahan 
bölgesinde yapılmış. 
İklim koşulları zorlu. Karasal iklim hakim. Hava soğuk, geceleri eksi derecelerde oluyor .  
 
 
 
 



2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

850.000 (?) 1300 
(açıklanan) 

4000 
üzeri 

Var 
Sayı 
bilinmiyor 

Tahmininiz2   Daha fazla  Ölümler 
kadar 

 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
Nüfusun çoğu kenti terk etmiş.  
Evlerini kaybedenlerin bir kısmı çadır kentte. 
Memurlar zorunlu olarak burada ve çalışıyor.  
 
3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su  
Şebeke suyu içilemiyor. Çamurlu . 
Su kaynağı (kaptaj) depremden etkilenmiş. Bakiye klor uçlarda sıfır. 
İzmir'den gelen ekip ile belediye ile ortak çalışarak süper klorlama yapıyor(muş).  
Kapalı içme suyu sürekli dağıtılıyor. 
 
Gıda-  
Çadır kentlerde ve çoğu noktada aşevleri, dernekler ve yardım kuruluşları, AFAD+Kızılay ile 
beraber üç öğün sıcak yemek dağıtıyor. 
Kuru gıda dağıtılmıyor. 
Çay, kahve dağıtımı da var. 
 
Barınma  
İnsanlar evlerine giremiyor. Çadır kent, yurt, spor salonu ve yakın köy evlerinde kalmaktalar.  
Hasarsız ve Beydağı eteklerinde bulunan tek katlı evlerde, TOKİ (çok katlı) yapılarda oturanlar var. 
Çadır kentlerde sorunlar; zemin, ısınma, hijyen ve yangın riski , spor salonun da ise toplu yaşam 
olarak görülmekte. 
 
 
4. SAĞLIK HİZMETLERİ  
Aciller çalışıyor. 
Uzman Polikliniği çalışmıyor. 
Konsültan olarak  acilden hasta yatışı var. 
Görüntüleme ve girişimsel operasyonlar yapılabiliyor. 
 

 

 



 Sağlık çalışanları Sayı (görev başında 
olan) 

Yeterli mi? Yetersizse  
(E –H) 

 

Hekim   

 Hemşire   

 Ebe   

 Sağlık memuru   

 Çevre sağlığı teknisyeni   

 Diğer (eczacı)   

 Hizmetler5   

 Su klorlaması  Yapılıyor Hayır 

 
Bağışıklama (öz. Kızamık) Açık ASM’ler Evet 

 
Sağlık kurumlarında 
doğum yaptırılabiliyor 
mu? 

Evet Evet 

 
Acil sağlık hizmetleri 
(Hastane öncesi: 112, triyaj 
alanları vb.) 

75 yerli, 45 dış: 112 Evet 

 Acil sağlık hizmetleri 
(hastane) Evet Evet 

 Acil ameliyatlar 
yapılabiliyor mu? Evet Evet 

A
m
b
u
l
a

Yerel 75 Evet 

Dışarıdan (ilçeden) 45 Evet 



n
s 

 Ulaşılabilen – işlevsel  
sağlık kurumları 

Tıp Fakültesi+Kamu 
hastaneleri  

A
y
a
k
t
a
n
 
t
e
d
a
v
i 

ASM 
34 (18 merkez ve 16 
ilçe)+ Çadır kent 
polikliniği 

 

Özel Yok  

Diğer   

 Kan bankası   

Y
a
t
a
k
l
ı 
t
e
d
a
v
i 

Kamu – Hastane 

4 (üniversite hastanesi 
dahil)  
Acil yatış/poliklinik 
yok 

 

Özel – Hastane   

 Diyaliz merkezi Hastanede  

 Hastanelerin acil servisleri  Hepsi çalışıyor  

Eczane 35  

 

 

 

 



Sağlık Çalışanları  

Sağlık kurumlarının acil gereksinimleri  
 
Tıbbi malzeme ve ilaç eksiği yok. 
Su şebekeden arıtılmasına rağmen yetersiz.  Klor düzeyi riskli.  
 
ikincil olarak olabilecek sağlık sorunları neler olabilir?  
Uyuz  
Suçiçeği  
Bitlenme  
Entrit görünmeye başlamış. 
Kızamık yok. 
Bulaşıcı hastalıklar artabilir. 
Beslenme genel olarak yeterli ancak insanlar kendi yemeklerini yapar hale gelmeli.  
 
Mobil acil müdahale ünitesi 
 
Gönüllü Sağlık Hizmetleri 
 
Sağlık hizmetleri nerede/nasıl sunuluyor?  
 
Hizmetler 

 
Su klorlaması:   
İzmir'den gelen ekip belediye ile ortak çalışarak süper klorlama yapıyor(muş).  
 
Bağışıklama:  
Açık ASM’lerde devam ediyor. 
 
Sağlık kurumlarında doğum yaptırılabiliyor mu?  
Doğum yaptırılıyor. 
 
Acil sağlık hizmetleri (Hastane öncesi)  
75 yerli, 45 dış: 112 merkezde hizmet veriliyor. 
 
Acil ameliyatlar yapılabiliyor mu?  
Yapılabiliyor. 
 
Ulaşılabilen /İşlevsel sağlık kurumları 
4 (üniversite hastanesi dahil) hastane ve 34 ASM çalışmakta. 
 
ASM:  
34 (18 merkez ve 16 ilçe)+ Çadır kent polikliniği çalışıyor. 
 
Hastanelerin acil servisleri:  
Çalışıyor. 

 
Hastalar nereye sevk ediliyor? 
İlk önce Elazığ .  Yetmezse uçak ambulans ile İstanbul’a yollanmakta. 



 
5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ  
Genel olarak tükenmişlik mevcut.   
Yakınlarını, ev ve birikimlerini kaybetmiş olmalarına rağmen sürekli çalışma baskısı var. 
Tıbbi ve insani kimliklerini onarmak için rehabilitasyona ihtiyaç var (yöneticiler dahil). 
 
6. ALTYAPI 
 
Su şebekesi:  
Su şebekesi çalışır durumda fakat kaynaktan gelen su kirli. 
Elektrik: 
Elektrik sorunu yok  
Doğal gaz: 
Doğal gaz tek katlı hasarsız evlere ve kamu kuruluşlarına veriliyor 
İnternet ve şebeke  
GSM ve internet mevcut 
Kanalizasyon:   
Atıkların toplanması ve yok edilişi  ð Uygun ☑ Uygun değil  
Çöpler  
Vektörler:  
Güvenlik: 
Ulaşım olanakları (Bölgeye, bölge içi) 
Kent merkezinde enkazdan dolayı yollar kapalı. Ulaşım sağlanamıyor.  
İletişim olanakları:  
GSM ve internet mevcut 
 
7. GEREKSİNİMLER / YARDIMLAR  
 

Yardımların depolandığı alan 

 

Gereksinim 
 

Acil 
mi? 

Yerel kaynaklardan ne 
kadarı karşılanabilir?  

Bölge dışından istenecek yardım 
Bilgi aldığınız 
yere göre Size göre 

Sağlık personeli 
Acil Yetersiz Yetersiz Rotasyon (tükenmiş personel) 



Tıbbi malzeme – ilaç 

Hayır Yetersiz Yetersiz Yok 

Taşınabilir tıbbi bakım 
birimleri (çadır-
konteyner...) 

Hayır Yetersiz Yetersiz Yok 

Hasta nakil aracı Hayır Yeterli Yetersiz Yok 

Su Acil Yetersiz Yetersiz Yok 

Gıda  Hayır Yeterli Yeterli Yok 

Seyyar tuvaletler Acil Yetersiz Yetersiz Gereksinim var 

Barınma  Acil Yetersiz Yetersiz Gereksinim var 

 
 
8. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER  
 
Ölüm ve yaralanmalarla ilgili olarak: 
Ölenlerin kimliklendirme çalışması yapılıyor ve yeterli.  
Fotoğraf ve doku örneği alınıyor. 
Kurtarma bitti. Enkaz altında yaşamını yitirenler var.  
 
Sağlık kurumlarının gereksinimleri : 
Kendi bölgelerinde eski faaliyete dönmesi, temiz su sağlanması ve gerekli onarımların yapılması 
gerek. 
 
Sağlık çalışanlarının gereksinimleri  
Rehabilite edilmeli. 
İnsan birikim diğer kayıpları yerine konulmalı. 
İş yükü azaltılmalı . 
 
Diğer hizmetler  
Marketlerin ve diğer gündelik hayatın durmaması için gereken bileşenlerin normal faaliyete geri 
dönmeleri, 



Dükkanların açılması, 
Okulların açılması sağlanmalı. 
 
Yönetim ve koordinasyon  
Afet durumlarında merkezi idare ve kurumların en hayati olan ilk üç gün fonksiyonel olamadı 
mesleki örgütler sendikalar ve gönüllü kuruluşlar ve vatandaşların girişimleri ile ne engel olunduğu 
eksik bilgi ile davranıldığı gözüktü canlı kayıpları bu nedenle artmış. 
 
Acil günlük ihtiyaçlar 
 
 
 
 


