
 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

 
OLAĞANDIŞI DURUMLARDA 

HIZLI DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE EKİBİ 
 

OSMANİYE 
HIZLI DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
17 ŞUBAT 2023 

 
 
1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri: Akdeniz Bölgesi’nin ve Çukurova’nın  doğusunda yer alan Osmaniye ; Doğusunda 
Gaziantep, güneyinde Hatay, batısında Adana ve kuzeyinde ise Kahramanmaraş illeri vardır. Yüzölçümü 
3.279,9 km2 olup, deniz seviyesinden 121 m. yükseklikte ve Akdeniz’e 20 km. mesafededir. Osmaniye 
yüzey şekillerinden bir çoğunu bünyesinde toplamış ender yerlerden biridir. Arazi güneyden, kuzeye ve 
doğuya doğru gittikçe yükselir.  Osmaniye İli’nin batı kesimlerinde Adana ovasının doğuya doğru olan 
düzlükleri uzanır. Güneyinde İskenderun körfezinden doğuya doğru uzanan Amanos dağları (Gavur 
dağları), kuzeybatı ve kuzeybatı yönünde Toros dağları, doğusunda Dumanlı, Düldül ve Tırtıl dağları 
mevcuttur. Dağlar ile ovalar arasında hafif engebeli araziler mevcuttur. Ovalık arazi en çok Merkez, 
Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır. En yüksek dağları; Düldül dağı (2.400) metre, 
Turna dağı ise ( 2.285) metredir. (http://osmaniye.gov.tr/cografi-yapi). Kalecik, Berke, Aslantaş, Kesiksu, 
Mehmetli Barajları ve Arıklıkaş Göleti akarsularının üzerlerinde yer almaktadır 

İklim: Ziyaret yapılan 17 Şubat günü gündüz 13, gece 4 derece idi (6-17 şubat arası gündüz 12-15, 
gece 0-6 dereceler olmuş) 
• Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  

İl genelinde 250 000 kişi etkilenmiş. Osmaniye merkezde 300 binanın tamamen yıkıldığı, il 
genelinde 30 bine yakın binanın incelendiği, bunlardan 2 bine yakın binanın ağır hasarlı olduğu, 
Merkez de ise 1000 civarında binanın ağır hasarlı olduğu ve yıkılması gerektiği bilgisi alındı. 
 
Etkiyi şiddetlendirebilecek özellikler: Depremden zarar gören mahalleler fay hattı üzerine inşa 
edilmiş 
 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

İl nüfusu: 575 000 
Merkez 300 000 

1000 Yaklaşık 
3000 

Bilgi yok 

Tahmininiz2      

http://osmaniye.gov.tr/cografi-yapi


 
Ölen sağlık çalışanı 9  
 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 
Etkilenen nüfusun önemli bir kısmı evlerine geri dönmüş, yaklaşık 15 000 kişi civardaki çadırlarda 
kalıyor. KYK yurtlarında kalanlar var, şehri terk edenler yakın/uzak illerdeki yakınlarının yanlarına 
gittiler 
 
3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su –  
Talimat gelmediği için ilk 3 gün şebeke suyu tetkik edilmemiş. Daha sonra yapılan tetkiklerde suyun 
temiz olduğu anlaşılmış; şu an su sıkıntısı yok 
 
Gıda- 
İkinci günden itibaren kuru gıda malzemeleri gelmeye başlamış ve şu an Osmaniye’nin hiçbir 
bölgesinde kuru gıda sıkıntısı yok 
 
Barınma  
 
İl merkezinde 3 büyük, 3 küçük olmak üzere 6 çadır kampı var. Bilgiler ayrıca verilecek  
 
4. SAĞLIK HİZMETLERİ  
 
İlk iki gün mevcut ASM ve hastanelerde hizmet verilmeye çalışılmış. 
4 ASM yıkılmış, diğerleri ilk günden hizmet vermişler 
Üçüncü günden itibaren kurulan tüm çadır kamplarında sahra poliklinik hizmetleri veriliyor 
 
Sağlık Kurumu Hasar Durumu  İşlevi  

Osmaniye Devlet 
Hastanesi 

Zarar görmemiş  

Özel İbni Sina Hastanesi Ciddi zarar görmüş 
7 gün kapalı kalmış 

Son 4 gündür poliklinik hizmeti veriyor 

3 özel hastane daha var Hiç zarar görmemişler 
Park Hastane 
çalışanları 
depremzede oldukları 
için 7 gün hizmet 
verememişler 

İkisi ilk günden beri tam hizmet vermiş 
Park Hastanesi son 4 gündür hizmet veriyor 

 ASM 4 ASM yıkılmış  

 
 
 
Sağlık Çalışanları  



 

 
Gönüllü Sağlık Hizmetleri 
 
Kurum/Örgüt İşlev 

  

  

  

  

  

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

 Sağlık çalışanları Sayı (görev başında 
olan) 

Yeterli mi? Yetersizse  
(E –H) 

 

Hekim  E 

 Hemşire  E 

 Ebe  E 

 Sağlık memuru  E 

 Çevre sağlığı teknisyeni  E 

 Diğer (eczacı)  E 

 Hizmetler5  E 



 Su klorlaması  E 

 
Bağışıklama (öz. Kızamık)  

E 

 
Sağlık kurumlarında 
doğum yaptırılabiliyor 
mu? 

 
E 

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

 
E 

 Acil sağlık hizmetleri 
(hastane)  E 

 Acil ameliyatlar 
yapılabiliyor mu?  

E 

Ambulans 
Yerel  E 

Dışarıdan (ilçeden)  E 

 Ulaşılabilen – işlevsel  
sağlık kurumları  E 

Ayaktan 
tedavi 

ASM  E 

Özel  E 

Diğer  E 

 Kan bankası  E 

Yataklı 
tedavi 

Kamu – Hastane  E 

Özel – Hastane  E 

 Diyaliz merkezi  E 

 Hastanelerin acil 
servisleri   E 

Eczane  
E 

 
 
Şu anda bu konuda herhangi bir ihtiyaç belirtilmiyor 
 
 



Hizmetler 

 
Üçüncü günden itibaren tüm malzemeler yeterli şekilde gelmeye başlamış. Şu anda herhangi bir 
gereksinim yok. 

 
Su klorlaması:   
 
Bağışıklama:  
 
 
Sağlık kurumlarında doğum yaptırılabiliyor mu?  
 
Acil sağlık hizmetleri (Hastane öncesi)  
 
Acil ameliyatlar yapılabiliyor mu?  
 
Ulaşılabilen /İşlevsel sağlık kurumları 
ASM:  
 
Hastanelerin acil servisleri:  
 
Hastalar nereye sevk ediliyor? Osmaniye Adana arası 90 km olduğu için ağır yaralıların bir kısmı 
Adana’daki hastanelere sevk ediliyor. Osmaniye’deki hastaneler de aktif görev yapmışlar 
 
5.SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ  
 
Depremde 9 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş ve hemen hemen hiçbir çalışan evlerine giremiyor. 
Çadırlarda kalıyorlar 
 
6.ALTYAPI 
 
Su şebekesi: İlk üç gün su analizi yapılamamış 
 
Elektrik: 
 
İnternet ve şebeke  
 
Kanalizasyon:   ð İşlevsel Yetersiz.................  Yok 
 
Atıkların toplanması ve yok edimi  x Uygun  Uygun değil  
 
Atıklarla ilgili bir hafta sıkıntı yaşanmış. Ancak ziyaret yapılan gün  bu konuda sıkıntı kalmamıştı  
 
Güvenlik: 
 
Ulaşım olanakları (Bölgeye, bölge içi) 
 
 
İletişim olanakları:  



Beklenen sağlık sorunları:  
 
Gezilen en büyük üç kampta uyuz vakalarına ve ÜSYE vakalarına çok rastlandı. Alınan bilgiye göre 
her iki hastalık da depremden önce de zaten yaygınmış, deprem ile birlikte belirgin olarak artmaya 
başlamış. 
 
7.GEREKSİNİMLER / YARDIMLAR  
 
17 Şubat itibariyle herhangi bir gereksinim belirtilmemiştir. 

 
ÇADIR KAMPLAR 

 

1. Taryalı Kampı 
 
5 000 kişiye hizmet veriyor. Kişilerin bir kısmı boş alana kurulan 300 çadırda kalıyor, geri kalanı 
Taryalı Spor Merkezi ve Kapalı Spor Salonu’nda kalıyor. 
 
Tuvalet, banyo, yemek dağıtımı bu iki kapalı salonda gerçekleştiriliyor ve bu nedenle diğer çadır 
kamplara oranla en donanımlı kamp. 
 
Eczacı Odasının binası var; 8-20 saatleri arasında hizmet veriyor. 16 saati dörde bölmüşler ve 
eczacılar dörder saatlik nöbetler tutuyorlar. Ziyaret sırasında karşılaştığım eczacının eczanesi 
yıkılmıştı, ancak burada hizmete devam ediyordu. 
 
UMKE çadırında günde 170-180 hasta bakılıyor; çadırda 3 yatak var ve burada muayene, IM, IV 
tedaviler yapılıyor. Yerelden 1, Adapazarı UMKE’den iki olmak üzere her vardiyada 3 doktor var. İlk 

Gereksinim 
 

Acil 
mi? 

Yerel kaynaklardan ne 
kadarı karşılanabilir?  

Bölge dışından istenecek yardım 
Bilgi aldığınız 
yere göre Size göre 

Sağlık personeli     

Tıbbi malzeme – ilaç     

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

    

Hasta nakil aracı     

Su     

Gıda      

Seyyar tuvaletler     

Barınma      



bir hafta 24 saat olan hizmet şu an 08-24 arası veriliyor. 24-08 arası sadece kayıt memurları 
çalışıyor. Kayıt memuru ve doktor dışında, her vardiyada bir sağlık memuru, bir ebe/hemşire görev 
yapıyor. 
Kayıtların yapıldığı bilgisayar programında sıkıntı yaşanıyor. Bazen bir hasta için 45 dk da kayıt 
yapılabiliyor, en önemli sorunu bu. 
Diğer kamplara göre en kalabalık ama en düzenli kamp. Çadırların düzeni iyi, her blok arasında 
yaklaşık 2 m boşluk var. 
 
2. Masal Park Kampı   
 
300 çadırlık bir kamp alanı. 2500 civarında kişiye hizmet ettiği söyleniyor. Çadırlar çok düzensiz ve 
yangın riskine yönelik çok korumasız. 15 Şubatta bu kampta yangın çıkmış ve 3 çadır yanmış. 
Düzensizlik nedeniyle itfaiye müdahale edememiş, UMKE ekibi yangını söndürmüş 
 
UMKE çadırında günde 35 hasta bakılıyor.15 Şubat’a kadar 24 saat hizmet eden çadır, iki gündür 8-
24 mesaisine geçmiş. Sekizer saatlik 2 vardiya var ve her vardiyada 1 doktor, 1 ebe/hemşire, 1 kayıt 
memuru var. 
 
Kampın giriş yerinde jandarma, AFAD, UMKE çadırları var (ekte fotoğraflar) 
Kampın arka tarafında seyyar banyo ve tuvaletler yapılmış, bu konuda ciddi bir sıkıntı yok. 
 
3. Cumartesi Pazarı Kampı 
 
Depremden en çok zarar gören Adnan Menderes Mahallesi’nde Pazar alanında kurulmuş 180 
çadırlık bir kamp alanı. Yaklaşık 1500 kişi kalıyor. 
Çadırlar arasında hemen hiç mesafe yok ve çok dar bir alana düzensiz bir şekilde kurulan 
çadırlardan oluşuyor. 
Seyyar tuvalet ve banyo var. 
UMKE çadırında dönüşümlü çalışan 3 hekim var. Hekimler 8-24 mesai yapıyorlar, sağlık memuru 
24 saat çalışıyor. Günde 150-200 arası hasta bakılıyor. 
Uyuz vakaları yoğun olarak var, vakalar çadırlarda izole edilmeye çalışılıyor. Sağlık Müdürlüğü 
tarafından görevlendirilen Cildiye uzmanı tarafından muayene ve ilaç dağıtımı yapılıyor. 
 
8.ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER 
 
Belirtildiği gibi özellikle uyuz ve ÜSYE vakalarında ciddi artış var 
Diğer bulaşıcı hastalıklarında çadır kamplarda ciddi bir risk oluşturacağı düşünüldüğünde özellikle 
ikinci-üçüncü haftalarda da tekrar bir değerlendirme yapılması 
Diğer illerden şu anda ciddi bir destek var, bu desteğin sürüp sürmediğinin kontrol edilmesi 
Sağlık Bakanlığı’nın en az 6 ay boyunca bu bölgeye sağlık çalışanı desteğini sürdürmesi 
Sağlık çalışanlarının tükenmişlik yaşamalarının önüne geçilebilmesi için psikososyal değerlendirme 
ve desteklerin sürdürülmesi 
Bu bölgelerde çalışamayacak olanların kendilerini daha güvenli hissedecekleri bölgelere kendi 
talepleri olması halinde tayinlerinin yapılması çok önemli 
Son 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm programı ile özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine 
verilmesi gereken önem bir kez daha açığa çıkmıştır, TTB bu konuda Sağlık Bakanlığı’na baskı 
yapmalıdır. 
Depremdeki kayıplar çarpık kentleşmenin sonucudur. 
 
 


	ÇADIR KAMPLAR

