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Bu raporda Hatay ili Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerindeki sağlık kurumlarının deprem sonrası 
fiziki durumu ve sağlık hizmet sunumu değerlendirilmiştir. Ayrıca ilçelerdeki bazı geçici yerleşim 
alanları ile ilgili değerlendirmeler ve sağlık hizmetlerinin durumu özetlenmiştir.  
 
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sunulan Kurumlar 
 
ANTAKYA:  
 
Antakya 4 No’lu ASM 
 
Ağır hasarlı. Hizmet verilmiyor. 
 

 
Antakya 4 No’lu ASM 

 
Antakya 8 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri  
 
Ağır hasarlıdır ve boşaltılmıştır.   
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Hatay Devlet Hastanesi Antakya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi  
 
Hatay Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı, Hatay Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Antakya Toplum Ruh 
Sağlığı Merkezi Mayıs 2014 tarihinde açılmıştır. Deprem sonrasında ağır hasar almış ve boşaltılmıştır.  
 

 
Hatay Devlet Hastanesi Antakya TRSM 

 
Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Altınçay Semt Polikliniği 
 
Her iki kurum da ağır hasarlıdır, boşaltılmıştır. Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı Tedavi 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.09.2007 tarih ve 8828 sayılı oluru ile kiralık binada 2 kat olarak 
2000 m2 alanda kurulmuştur. Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı Altınçay Semt Polikliniği 
01.10.2018 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.  
 

 
Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi-Antakya 
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İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri 
 
ANTAKYA:  
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi – Alan Hastanesi  
 
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 2008 yılından beri Serinyol yerleşkesinde hizmet 
vermiştir. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 6 Şubat depremi sonrası sağlık hizmeti verilmeye devam 
edilmiştir.  20 Şubat depremi sonrası görevlendirme ile gelen 300 sağlık çalışanından 250’si görev 
yerini bilgi vermeden terk etmiştir. Sağlık hizmeti kalan ekip ve mevcut hastane ekibi ile hastane 
binasında devam etmiş ve ardından 5,8 şiddetindeki depremden sonra acil servis de tahliye edilmiştir. 
Şu anda sahra hastanesinde sağlık hizmeti Sağlık Bakanlığının görevlendirdiği 10 günlük dönüşümlü 
görevlendirdiği 60 kadar sağlık çalışanı ile sağlanmaktadır. Dört kadın doğum uzmanı,  iki diş hekimi 
(biri gönüllü), üç acil tıp uzmanı, üç acil tıp asistanı ve üç çocuk hastalıkları uzmanı ile hizmet veriliyor. 
Bir çocuk acil çadırı, bir yeşil alan çadırı, bir travma çadırı, bir resüsitasyon çadırı, bir kadın doğum acil 
çadırı ile hizmet veriliyor. Biyokimya ve kan gazı çalışılabiliyor. Röntgen BT ve MR imkanı 
bulunmamaktadır. Hasta kaydı acil servis binasının girişinde yapılmaktadır; ancak kayıtların da çadır 
alanına taşınması talep edilmiştir. Günlük yaklaşık 85 çocuk acil, 15-20 kadın hastalıkları olmak üzere 
400-500 civarı hasta başvurusu olmaktadır. Hastalara acil poliklinik, yara bakım, ortopedik kontrol 
hizmetleri sunulmakta fakat kronik hastalar için poliklinik hizmeti verecek branş hekimi 
bulunmamaktadır. Üç adet barınma çadırının biri UMKE ekiplerine, biri kadın sağlık çalışanlarına, biri 
erkek sağlık çalışanlarına ayırılmıştır. Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı çadırda kalmakta fakat 
yeterli yer olmadığından hastane içinde ve kantinde kalan sağlık çalışanları mevcuttur. Onların da 
kalması için çadır temini sağlanmış; gözlemin yapıldığı gün itibariyle çadırlar aktif kullanılacaktır. Acil 
kadın doğum çadırında çalışanlar çadırın bir kısmını barınma için kullanmaktadır. 
Dışarıya sıcak suyun da sağlandığı duş kabinleri kurulmuş, fakat bina içindeki tuvaletler 
kullanılmaktadır. Tuvaletlerin temizliği herkes tarafından ortak olarak yapılmaktadır.  
Yemek temini Kızılay tarafından sağlanmakta fakat bir firmadan kumanya desteği de mevcuttur. 
ABD’li sağlık yetkililerinin kurduğu alan hastanesi onlar ayrıldığı için bakanlığa teslim edilmiş ve 3 
Mart itibariyle aktifleştirilmesi için hazırlık yapılmaktadır. 
 

 
Mustafa Kemal Tıp Fakültesi Hastanesi Bahçesi- Alan Hastanesi 
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Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi – Alan Hastanesi 
 
Hatay EAH 2016 yılında açılmıştır ve 6 Şubat depremi sonrası kullanılamaz hale gelmiştir. Hastane 
binası hasarlı olduğu için geniş hastane bahçesine konteynırlar ve yüz civarı çadır kurulmuştur. 
Hastane bahçesi ana girişinde sağ tarafta eczane çadırından hasta ve hekimler ilaç temin 
edebilmektedir. Yine giriş kapısının karşısında UMKE çadırı kurulmuş, ayrıca hasta kayıtları alınarak 
triyaj yapılan çadır bulunmaktadır. Triyaj çadırının yanında Amerikalı sağlık ekibinin (Samaritan’s 
Purse) alan hastanesi mevcuttur. Hastalar burada triyaj yapan paramedikler tarafından Samaritan’s 
Purse veya Hatay Sahra Hastanesi çadırlarına yönlendirilmektedir.  
Hastane bahçesinin arka tarafına doğru bakanlık tarafından kurulmuş olan alan hastanesi mevcuttur. 
Kadın doğum 1 (8 yataklı), çocuk acil 3 (aşı alanı da dahil), acil sarı alan 1 (6 yataklı), acil kırmızı alan 1 
(6 yataklı) , acil yeşilalan 1 (20 yataklı)  , ortopedi 1, radyoloji 1, ybü 1 çadır (8 yataklı) olmak üzere 10 
çadır ve 1 adet ameliyathaneden oluşmaktadır. Biyokimya laboratuvarı, röntgen, BT-BT anjiografi ve 
acil serviste kan gazı, USG-EKO cihazları mevcuttur.  Sahra hastanesinde kardiyoloji, psikiyatri, çocuk 
cerrahisi, göğüs cerrahisi uzman ihtiyaçları mevcuttur. 2 Mart itibariyle görevlendirmeyle gelen 
radyolog da ayrıldığından radyoloji uzmanı ihtiyacı da oluşmuştur. Alan hastanesine günlük başvuru 
250 kadarı çocuk acil olmak üzere, 1100 civarındadır. Birinci basamak ve halk sağlığı hizmetleri bu 
alanda sunulmamaktadır. Dahiliye uzmanı da acil yeşil alanda çalışmakta, diğer branşlar acil 
konsültanı olarak görev yapmakta, poliklinik hizmeti mevcut değildir. 
 
Psikososyal destek birimi var ancak fakat psikiyatrist yoktur. Hekimler çadır veya üç katlı konteynırda 
kalmaktalar. Devam eden depremler nedeniyle konteynırda kalan hekimlerin bir kısmı çadıra 
yerleşmiştir. Bir çadırda erkek hekimler (yaklaşık 20 yatak bitişik nizamda) diğer bir çadırda da kadın 
hekimler kalmaktadır. Çadır içleri yalıtımlı ve kurulan ısıtma cihazları ile ısıtılmaktadır. Çadırlar arası 
mesafe yetersizdir. Akşamları çadırlar arasında mazotlu yakacaklarla ateş yakıldığı bilgisi alındı. 
Yangın riski mevcuttur. Yine yakılan ateşler nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan iki sağlık 
çalışanı olmuştur.  
 
Sağlık çalışanlarının kullandığı tuvaletler hijyen açısından kötü durumdadır. Kadınlar ve erkekler için 
ayrı ayrı beş tane duş, beş tane tuvalet mevcuttur.  Sürekli su ve hijyen sorunu yaşanmaktadır. İlk 
Umut Derneği’nin tuvaletleri daha temiz olduğundan genelde bu tuvaletler kullanılmaktadır. Yemek 
temini Kızılay tarafından sağlansa da yeterli miktarda olmadığından derneklerin kurduğu yemek 
çadırlarından sağlanmaktadır.  Onlar da uzun süredir burada olduğu için ayrılmayı düşünüyorlarmış ve 
görüşme yapılan hekimler bu durumun beslenme sorununu derinleştireceğini düşünmektedir. 
Hemşire sayısının yeterli olduğu belirtildi. Sahra hastanesinin çadır içi alanlarının temizliği yetersiz 
yapılmaktaymış. Şu an için üç anestezi uzmanı, dört çocuk hastalıkları uzmanı, altı çocuk hastalıkları 
asistanı, dört kadın doğum uzmanı, bir KBB uzmanı, bir beyin cerrahisi uzmanı, bir genel cerrahi 
uzmanı, üç dahiliye uzmanı, nöroloji, üroloji, aile hekimleri ve aile hekimi uzmanları ile toplam 33 
hekim çalışmaktadır.  
 
Görüşülen gönüllü görevlendirilmiş hekimler, barınma, tuvalet, duş ve hijyen gibi konuların 
öncelenmesi gerektiğini; verimli çalışabilmek için dinlenme ve hijyenin önemini vurguladılar. Ayrıca 
bölgeden ayrılamayan Suriyeli hastaların ayrımcılığa uğradığına da tanıklık etmiş olduklarını belirttiler. 
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Hatay Şehir Hastanesi Bahçesi Alan Hastanesi 

 
 
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yollar zarar görmüş; eski köprü yıkılmıştır. Deprem 
sonrasında yeni köprü yapılmıştır.  
 

 
Hatay EAH'a ulaşım sağlanan yıkılan köprü 

 

 



 6 

Hatay Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ek Binası 
 
Tamamen yıkılmış. Enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.  
 

 
Hatay EAH Ek Bİna (Eski Devlet Hastanesi)-Antakya 

 
 
Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 
 
Özel Mozaik Hastanesi 2009 yılında açılmış, her iki deprem sonrası da hasar almamıştır. Hastane 
sorumlusu, sorumlu hemşiresi ve hekimler ile görüşüldü. Deprem değerlendirme raporu İsviçreli 
deprem değerlendirme ekibi tarafından yapılmış, hasarsızlık raporu verilmiş ve bakanlık tarafından 
teyit edilerek kayıt altına alınmış. 
 
Özel Mozaik Hastanesi, Defne ve Antakya’da yıkılmamış bina olarak hizmet veren tek hastanedir. 
Hastane 6 Şubat depreminin ardından depremzede hekimlerin ailelerine barınma sağlamaya çalıştığı 
için aktif hizmet verememiş. Hastane çalışanları depremden sonraki ilk 48 saatte barınma, sağlık 
hizmeti ve diğer ihtiyaçların karışması nedeniyle kaos yaşandığını aktardı. Depremin 3. günü 
Erzurum’dan gelen gönüllü hekim grubu ile etkili sağlık hizmeti sunumu verilmeye başlanmış. 6. 
günde içlerinde 10-12 kişilik sağlık çalışanı ekibinin bulunduğu 80-85 kişilik UMKE ekibi ve Tekirdağ İl 
Sağlık Müdürlüğü çalışanları bu hastaneye görevlendirilmiş. Çok verimli bir sağlık hizmeti sunumu 
olmamış. Depremin 1. gününde Hatay Expo alanına yerleşen İsviçre’li ekipten 22 Şubat’ta 7 kişilik bir 
kadro bu hastanede çalışmaya başlamış. Bir pediatrist, birer hemşire ve paramedik, iki çevirmen ve iki 
diğer sağlık çalışanından oluşan ekip 13 Mart tarihine kadar burada çocuk hastalıkları alanında sağlık 
hizmeti sunumuna devam edecekler. Bu tarihten sonra çocuk hastalıkları alanında sağlık hizmetinin 
aksayacağını ifade ettiler. İsviçreli ekip beslenme ihtiyaçlarının hastane tarafından iyi şekilde 
karşılandığını ancak barınma için Hatay Expo alanındaki İsviçrelilerin kurduğu kamp alanına gidip 
geldiklerini belirttiler. Hastanede şu anda altı hemşire ve iki kadın doğum uzmanı tarafından sağlık 
hizmeti sunulmaktadır. Önümüzdeki günlerde 6-7 hemşirenin daha bu ekibe katılacağı bilgisi 
alınmıştır. Hastanede temizlik sıkıntısı yoktur. Su, elektrik ve ısınma hastanenin mevcut tesisatı ile 
sağlanmaktadır. Hastane personeli barınma ihtiyacını hastaneden karşılarken gönüllü gelen kadın 
doğum hekimi kendi arabasını barınma yeri olarak kullanmaktadır. Yatak kapasitesi 150 yatağa kadar 
çıkartılabilmektedir. İki doğumhane, iki ameliyathane vardır. Hastanede 12 Kadın hastalıkları 
polikliniği, 15 adet USG cihazı kullanıma uygun olarakbulunmaktadır. 
 
Hastanenin ameliyathanesi aktif kullanılabilir kapasitededir. Fakat ameliyathane hemşiresi, ebe, 
anestezi uzmanı ve anestezi uzmanı eksikliği nedeniyle ameliyat ve doğum hizmeti şu an için 
verilememektedir. 3 Mart itibariyle ebe, hemşire ve gönüllü anestezi uzmanıyla doğum ve sezaryan 
işlemleri yapılabilecektir. Hekimlerden alınan bilgiye göre; başta antibiyotik olmak üzere ilaç eksiği 
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olduğu öğrenildi. Günde yaklaşık 30 çocuk hasta, 40-45 gebe hasta, 10-15 acil (kadın ve çocuk 
dışında) hasta olmak üzere 80- 90 başvuru olmaktadır. Son dönemlerde uyuz tanılı hasta 
başvurusunun arttığı öğrenildi. 
Depremden sonra yakınlarını güvenli bir yere naklettikten sonra tekrar çalışmaya devam eden sağlık 
çalışanları, bölgedeki tek sağlam hastane oldukları için hizmet vermeye aralıksız devam etmekte fakat 
bölgeden ayrılan çalışanlardan sonra kalan az sayıda sağlık çalışanı hem depremzede olarak hem de 
aralıksız sağlık hizmeti sunmayı ödev kabul etmiş olarak çalışmaktadır. Bu durum yorgunluk ve 
beraberinde tükenmişliği de getirmiştir. Bu konuda hastane çalışanlarına destek amaçlı gönüllü ve 
görevlendirmeler olmadan bu yükü uzun süre sağlıklı sürdürmeleri çok mümkün değildir. 
Hastanenin merkezde çok stratejik konumda yer alması ve hasar almaması depremden hemen sonra 
olan yıkımda çok aktif rol almasını sağlamıştır. Bugün de gönüllü veya görevlendirmeler ile merkezde 
sağlık hizmetlerinin erişimini kolaylaştırıcı rolü olabilir. 

 

 
Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi- Antakya 

 

 
Özel Mozaik Hastanesi 20 Şubat depremi sonrası hasarsızlık raporu 
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Özel Mozaik Hastanesi konumu ve sağlamlığı nedeniyle büyük yıkımın olduğu 

bölgede geçici-gönüllü sağlık hizmetleri açısından önemli bir kurumdur 
 
Özel Antakya Akademi Hastanesi 
 
Depremden sonra yıkılmış, hizmet vermiyor. Kalıcı olarak kapatılmıştır. (Açılış tarihi: Kasım, 2011) 
 

 
Özel Antakya Akademi Hastanesi-Antakya 

 
Özel Yaşam Cerrahi Tıp Merkezi 
 
Ağır hasarlı, boşaltılmıştır. Hastane açılışı 2014 yılında yapılmıştır.  
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Özel Yaşam Cerrahi Tıp Merkezi- Antakya 

 
Özel Antakya Göz Hastanesi 
 
Depremden sonra hizmet vermemektedir. Hasar durumu hakkında bilgi alınamadı. (Açılış tarihi: Eylül 
2005) 
 

 
Özel Antakya Göz Hastanesi- Antakya 

 
 
DEFNE İLÇESİ: 
 
Özel Doğu Akdeniz Hastanesi 
 
Özel Doğu Akdeniz Hastanesi, 1997 yılında Antakya’da kurulmuştur. Kısmen yıkılmıştır. Asi Nehri 
kenarında bulunan hastane 6 Şubat saat 04.17 depreminde ağır hasar nedeniyle tahliye edilmiştir. 
Öğle saatlerindeki 2. depremde bölgesel yıkımlar nedeniyle hiç girilemez hale gelmiştir. Şu anda 
hizmet dışıdır. 
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Özel Akdeniz Hastanesi - Defne 

 
 
Özel Defne Hastanesi 
 
18.000 metrekare kapalı alan 245 yatak kapasiteli 6 adet ameliyathane 91 yataklı yoğun bakım ünitesi 
ile 2008 yılından beri hizmet veren hastanenin bir kısmı depremden sonra yıkılmıştır. Şu an hizmet 
vermiyor. 
 

 
Özel Defne Hastanesi- Defne 
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Özel Hatay Hastanesi 
 
Özel Hatay hastanesi depremden önce sahibi tarafından kapatılmış. Şu anda da faal değil. 
 

 
Özel Hatay Hastanesi-Defne 

 
 
İSKENDERUN: 
 
İskenderun Devlet Hastanesi B Blok (Yeni Hastane) 
 
Yeni İskenderun Devlet Hastanesi 108 bin metrekare olup, kapalı alanı 49 bin 720 metrekaredir ve 
2011 yılında faaliyete başlamıştır.  
Hastanede çalışan hekim ve hemşirelerle görüşülmüştür.  
Bahçede mevcut az-orta hasarlı hastanenin alt kısmına kurulan yeşil renkli sahra hastanesi çadırları 
boşaltılmıştır. Alt kısımdaki beyaz çadırlara alan hastanesi kurulmuştur. Alan hastanesi yeşil alan 
(aşılama ve enjeksiyonun da yapıldığı), sarı alan çadırları, kırmızı alan ve takip hastalarının yattığı 
prefabrik yapılardan oluşmaktadır. Pratisyen hekimler, ortopedi ve acil tıp uzmanları tarafından acil 
sağlık hizmetleri verilmektedir. Günlük ortalama 400-500 hasta muayenesi yapılırken 15-20 hasta 
diğer şehirlere sevk edilmektedir. Çocuk hastalar, doğum ve kadın hastalıkları için hastalar İskenderun 
Ağız ve Diş Hastanesine yönlendirilmektedir. Sağlık çalışanlarının barınması hastane bahçesindeki 
çadırlarda sağlanmakta fakat çadırlar çok kalabalık ve kapasitesi yetersiz olduğu için bazı hekimler 
hasarlı bina içinde konaklamaktadır. Duş kabini yoktur. Duş için hastanenin içi kullanılmaktadır. 
Tuvalet için ise seyyar tuvaletler kullanılmakta fakat buralarda da temizlik ve hijyen sorunu 
bulunmaktadır. Görevlendirmeler 7-10 günlük planlanmıştır. Fakat depremzede sağlık çalışanlarından 
aktif çalışmaya dönenlerin evleri hasarlı olduğu için barınmaları henüz sağlanamamıştır.  Gıda Kızılay 
tarafından sağlanmakta, beslenme sorunu olmadığı belirtilmiştir. 
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İskenderun Devlet Hastanesi B Blok 

 

 
İskenderun Devlet Hastanesi B Blok Bahçesi Alan Hastanesi 

 
 
İskenderun Devlet Hastanesi A Blok (Eski Hastane) 
 
İskenderun merkezde hizmet vermekte olan A blok 1968 yılında SSK hastanesi olarak açılmış, 1992 
yılında kapasitesi arttırılmış, 2005 yılında ise İskenderun Körfez Devlet Hastanesi olarak hizmet 
vermeye başlamıştır.  
Hastanede çalışan hekim ve hemşirelerle görüşüldü. Hastane binası ilk depremde ağır hasarlı hale 
geldiğinden hastane bahçesine kurulan sahra hastanesi ile ilk günden itibaren sağlık hizmeti sunumu 
başlamış. UMKE ve acil sağlık hizmetleri sunumu için çadırlar kurulmuş, 112 ambulans ekibi ile 
çalışılmaktadır. 3 Mart günü tuvalet kabini yeni kurulmaktaydı.  Duş kabini hala mevcut değildir. 
Barınma için çadırlar kullanılmaktadır. Gıda sorunu yoktur. 
Depremzede hekimlerden gönüllü görevlendirilen hekimin evi hasar gördüğü için hastane 
bahçesindeki çadırda kalmaktadır. Depremzede sağlık çalışanları ile hiçbir sağlık müdürlüğü veya 
bakanlık görevlisi iletişime geçmemiş, sadece çalışma programını iletmekle yetinmişler. Sağlık çalışanı 
depremzedelerin barınma, beslenme, hijyen sorunları ve kaybettikleri yakınları varken hiçbir şekilde 
bu konularda destek almadan hizmet üretmeleri beklenmekte, gönüllü olarak hiçbir şey talep 
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etmeden çalışmaya devam etmekte olmalarına rağmen hiçbir hassasiyet gösterilmemesi, 
motivasyonda bozulmaya, umutsuzluğun artmasına neden olmuştur. 
 

 
İskenderun Devlet Hastanesi Bahçesi 

 

 
İskenderun Devlet Hastanesi 112 Acil Servis 

 
 
İskenderun Ağız Ve Diş Hastalıkları Hastanesi Yan Binasıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi 
 
Hastane binası hasarsız olduğu için 1 Mart itibariyle İskenderun Devlet Hastanesi B bloktaki hekim ve 
diğer sağlık çalışanlarının görevlendirilmesiyle sağlık hizmetine açılmıştır. Hastaneyi gönüllü 
görevlendirilmiş sağlık çalışanları ihtiyaç- malzeme listeleri oluşturup eksikleri gidererek hizmete hazır 
hale getirmişler. Hastanede diş hekimleri, pratisyen hekimler,  çocuk hastalıkları, biyokimya, kadın ve 
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doğum hastalıkları, radyoloji uzmanları sağlık hizmeti vermektedir. Günlük ortalama 500 kadın ve 
çocuk hastaya hizmet verilmektedir. Ameliyathane doğumhaneye çevrilmiş, normal doğum 
yaptırılabilmektedir. Servis ve çocuk yoğun bakım yatışı yapılabilmektedir.  Hastane içinde bir duş 
kullanıma açılmış, sıcak su ve yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşanmaktadır.  Tuvaletler hastane içinde 
kullanılır haldedir. Hastanenin bahçesinde hemen bina yanından başlayarak kurulmuş yaklaşık 30 
çadırda hastane personeli kalmaktadır ancak herhangi bir güvenlik önlemi yoktur. Çadırlar elektrikli 
ısıtıcılar tarafından ısıtılmaktadır. Çadır aralarında mesafe çok azdır. Çadırlar kurulduktan 1-2 gün 
sonra alt izolasyon malzemesi sağlanabilmiş, çadırlar boşaltılıp tekrar yerleştirilmiştir. Çadırlar bahçe 
alanı dar olduğundan hastaneye çok yakın kurulmuştur (hemen yolun karşısında askeriyeye ait yeşil 
alan boş bulunmakta).   
Bir gece önceki fırtınada birkaç çadır yerinden çıkıp uçmuş ve diğer çadırların üzerine düşmüş; neyse 
ki yaralanma olmamıştır. 
Gıda sıkıntısı olmadığı bilgisi alındı. 
 

 
İskenderun ADSM ve Kadın ve Çocuk Hastanesi Girişi 

 

 
İskenderun ADSM ve Kadın ve Çocuk Hastanesi Bahçesi 
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Özel İskenderun Gelişim Hastanesi 
 
2005 tarihinde hizmet vermeye başlayan Özel İskenderun Gelişim Hastanesi, İskenderun'da kurulan 
ilk özel hastanedir. Hasarsızdır. Depremin ilk anından itibaren hizmet vermeye devam etmiştir. Yoğun 
bakım (çocuk yoğun bakım) dahil hasta yatışı olmuştur. Depremin ilk günleri yoğun hasta başvurusu 
nedeniyle malzeme yetersizliği yaşanmıştır. Birinci derece yakınları göçük altındayken, kurtarma 
ekipleri ulaşamamasına rağmen yakınları ile ilgilenemeden sağlık çalışanları hasta bakmaya devam 
etmiştir.  
206 servis yatağı, 95 yoğun bakım yatağı vardır. Yaklaşık 400 acil poliklinik, 500-600 poliklinik 
başvurusu olmaktadır. Hemen hemen tüm branşlarda hizmet veriliyor, aktif ameliyathane mevcut, 
kardiyak anjio yapılabiliyor. 
Önümüzdeki günlerde branş hekimi açığı oluşabilir. İlk günlerin aşırı yoğun çalışma şartlarından sonra 
da aralıksız hizmet veren sağlık çalışanlarının gönüllü ve görevlendirmelerle dinlendirilmesi, yorgunluk 
ve tükenmişliği azaltacaktır. Kendileri de depremzede olan sağlık çalışanlarına psikolojik destek 
verilmesi yerinde olacaktır. 
 

 
Özel Gelişim Hastanesi-İskenderun 

 
 
Özel Palmiye Hastanesi 
 
2008 yılından beri hizmet sunan hastane 6 Şubat depreminde az hasarlı olarak  acil servis hizmetleri 
devam etmiş. 20 Şubat depreminden sonra aktif sağlık hizmeti verilmiyor. Bina içerisinde 
güçlendirme çalışmaları başlamış. 10 Mart’ta tadilatın bitmesiyle sağlık hizmeti sunmaya başlayacağı 
öğrenildi. Hastane çevresindeki eczaneler açıktır. 
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Özel Palmiye Hastanesi-İskenderun 

 
Özel İskenderun Batı Göz Cerrahi Tıp Merkezi 
 
2020 yılında bu yana hizmet sunan hastanenin kolonları hasarsız; bina dış duvarları yıkılmış; az hasarlı 
olarak değerlendirilmiş. Üç göz hastalıkları uzmanı ile hizmet vermeye başlamış. Dahiliye, kadın ve 
doğum hastalıkları, çocuk ve diş hekimliği branşlarının eklenmesiyle kadro sekiz hekime yükseltilmiş. 
Tadilat başlamış. Şu anda hizmet veremiyor. 
 

 
Özel Batıgöz Cerrahi Tıp Merkezi- İskenderun 
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Özel İskenderun Medical Park Tıp Merkezi 
 
Hasarsız. Dahiliye ve acil polikliniği çalışmakta; deprem sonrası çevre halkı göçtüğünden yaklaşık 20 
hasta başvurusu mevcut. Çalışan hekimlerin evleri hasarlı olduğundan barınma sorunu var. 
 

 
Özel MD/ Park Tıp Merkezi - İskenderun 

 
Özel İskenderun Gözde Cerrahi Tıp Merkezi 
 
Az hasarlıdır. Sağlık hizmeti vermemektedir. 6 Şubat depreminden beri kapalı, ne zaman açılacağı 
belirsizdir.  
 

 
Gözde Cerrahi Tıp Merkezi- İskenderun 
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Geçici Yerleşim Alanlarında Hizmetler 
 
ANTAKYA:  
 
Narlıca-Güzelyurt Arası Sadakataşı Çadır kenti  
 
Hatay EAH’ giden çevreyolunun iki yakasına kurulan ve Sadakataşı Derneği’nin kurduğu (eski adıyla 
İHH) ÜÇ adet çadır kentte 4 Mart 2023 itibariyle 2260 kadar kişi kalıyor. Çadır kentin genişletilmesi 
çalışmaları sürüyor. Açık alana kurulu çadır kentlerde ciddi rüzgar oluyor. Çadır kentin büyük 
çoğunluğunu Suriyeliler oluştururken az sayıda Afgan ve Türk aile mevcut. Çadır kenti kurarken 
çadırlar düzensizmiş. Sonrasında jandarma tüm çadırları ip yardımıyla şimdiki düzenine getirmiş. 
Çadırlar arasında mesafe yeterli. Seyyar tuvaletler var, su sınırlı sayıda geliyor. Duş yok. Sağlık 
personeli 8-10. gününde, bugüne kadar duş almamış. Çamaşır makinesi yok. Günlük 100-150 hasta 
bakılıyor. Aşılama yok. Çok sayıda uyuz vakası var. Sağlık çadırında çalışan hekimler tarafından 
hastaların bir kısmının Psikiyatriste ihtiyacı olduğu belirtildi.  Elektrik Mart başından itibarenveriliyor. 
Güvenlik jandarma tarafından sağlanıyor. Kağıthane Kaymakamı geçici olarak görevlendirilmiş ve bu 
çadır kent onun kontrolüne bağlanmış. Milli Eğitim Bakanlığı personelinden oluşan altı kişilik 
koordinasyon ekibi mevcut. Psikososyal destek ekibi görüldü. Çocuk çadırı yapılmış. Okul kurulma 
çalışması olacak denmiş. Sağlık çalışanları sağlık çadırı içinde barınıyor. 
 
Mart başında Antakya-Defne genelinde 16 tane çadır kente tıbbi uç nokta adı verilen (TUN) çadırı 
kurulmuş. Bu merkezler kurulurken bakanlık tarafından görevlendirme ile gelen doktorların e-imzaları 
en yakın ASM’ye tanımlanmış. Bugün itibariyle E-reçete yazılamıyor. Reçeteler TUN protokol 
numarası kağıt reçeteye yazılıyor ve İl Sağlık Müdürlüğünden görevlendirilen bir görevli ile Türk 
Eczacıları Birliği’ne götürülüyor. Buradan ilaçlar çoğu zaman bir gün sonra teslim ediliyor. 
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Narlıca-Güzelyurt Arası Sadakataşı Çadır kenti - Antakya 

 
Hatay Stadyumu Çadır kenti  
 
Hatay stadyumunun bahçesinde depremin 3. Gününden itibaren bir çadır kent kurulmuş ve günümüz 
itibariyle 3000-4000 arası kişi bu çadırlarda barınmaktadır. Sağlık hizmeti için bir adet tıbbi uç nokta 
adı verilen TUN kurulmuş ve burada iki doktor ve iki ASM çalışanı görevlendirmesi-gönüllüsü hizmet 
vermektedir. 
 
 
İSKENDERUN: 
 
Grand Plaza Tümay Seis Çadır Kenti 
 
Grand Plaza Tümay Seis Çadır Kentinde 500 kadar kişi kalıyor. Çadırlar düzenli. Yeterli mesafe yok. 
Ciddi güvenlik zaafiyeti var. Çadır kent etrafında çit veya koruyucu bant ya da alan belirleyici yok. Bir  
tane psikososyal destek çadırı var. Orada bir tane bakanlık görevlendirmesiyle psikolog çalışıyor. 
Konteynırlar çadır kent etrafında kurulmuş. Bir hemşire ve bir fizyoterapist gönüllü çalışıyor. Geçici 
ASM ve doktor talebi var. Tuvalet sayısı yetersizdir. Su çok az ve ciddi hijyen sorunu var. 
Aynı hatta yolun karşı tarafında çadır kent ismi bu bölge ile adlandırılabilecek yaklaşık 100 çadırdan 
oluşan çadır kent kurulum aşamasındadır. Kurulu çadırlar düzenli, çadır aralarında mesafe azdır. Beş 
adet dörtlü tuvalet konteynırları kurulmuş. Atık su boruları ve tuvalet giderleri birbirine bağlanmış. Su 
tankları yerleştirilmiş. Fakat tuvaletlerin ikişer kapısı caddeye bakan tarafa konumlandırılmış. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 20 

İskenderun Millet Bahçesi Çadır Kenti 
 
Yaklaşık 2500 kişinin barındığı çadır kentte evlerinde durmak istemeyen kişiler ile nüfus 5000 kişiyi 
buluyor. Büyük bir park ve yaşam alanı birleşimi oluşmuş. Sıcak yemek dağıtımı alanın girişinde 
yemek tırı ile sağlanmaktadır. Yine alan girişlerinde jandarma nöbetçileri bulunuyor. Alan içinde 
düzenli aralıklarla jandarma tarafından güvenlik, asayiş kontrolü yapılmaktadır. Tuvalet ve duş 
bulunmaktadır. İçme suyu dağıtımı yapılmaktadır. Büyük bir sağlık çadırı vardır. İki psikososyal destek 
uzmanı, üç pratisyen hekim (gönüllü ve görevlendirme dahil) aşılamalara başlamış. Saat 16.00’dan 
sonra poliklinik hizmeti verilmiyor. Bahçede sürekli duran bir ambulans ile gerekli sevkler sağlanıyor. 
Belli bir salgından bahsedilmiyor. Girişte çadır kent sorumluları vardır. Destek, şikayet, çözüm merkezi 
olarak işlev görüyor. Çadırlar arası mesafe yeterlidir. Bahçe yapılanmasına uygun olarak yeşil alanlara 
çadır kurulmuş. Arnavut kaldırımı yollar ile çadırken içerisinde ambulans ve büyük araçlar için ulaşım 
sağlanıyor. Çocuklar için 2 adet çadır ile Mehmetçik İlkokulu hizmet veriyor. 
 

 
İskenderun Millet Bahçesi Çadır Kenti 

 
 
 
Sağlık kurumlarının acil gereksinimleri (kabaca ilaç ve tıbbi malzeme, çok acil gereksinim varsa 
iletişim, ulaşım, enerji, su...) 
 
Hatay kent merkezinin sağlık kurumları büyük oranda hasarlı, yıkılmış, kullanılamaz durumdadır. 
Birinci basamak sağlık hizmetleri neredeyse hiç sağlanamamaktadır. Acilen konyetner ASM’ler 
oluşturulmalıdır.  
 
 
Sağlık çalışanlarının gereksinimleri ( sağlık çalışanlarının günlük yaşamlarına ilişkin gereksinimleri 
neler? Ne yapılabilir?) 
 
Sağlık çalışanları hijyen, barınma, beslenme, güvenlik gibi temel ihtiyaçların sağlanamadığı koşullarda 
çalışmak zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte sağlık kurumları zarar gördüğü için alan 
hastanelerinde çok sayıda hastaya bakmak zorunda kalmaktadırlar.  
 
Değerlendirilen tüm bu sağlık hizmeti alanlarındaki depremzede sağlık çalışanlarında tükenmişlik 
izlenmiştir. Gönüllü ve gönüllü-görevlendirme ile gelen sağlık çalışanlarının da barınma, duş, tuvalet 
ihtiyaçları karşılanmalıdır. Branş hekim görevlendirmeleri ile ilgili çağrı yapılmalıdır. 
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İkincil olarak oluşabilecek sağlık sorunları neler olabilir? (Endemik görülen bulaşıcı hastalıklardan 
kaynaklanabilecek salgınlar / Beslenme sorunları / AÇS – AP sorunları / Diğer – Protokoller el kitabı 
s.52) 
Ayrıntılı olarak TTB 6-20 Şubat Birinci Ay Değerlendirme Raporunda yer verilmiştir. Erişim için: 
https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=cd396578-ba85-11ed-9a7d-94c3131533bf 
 
Gereksinimler / Yardımlar  
Bu tabloda öncelikli gereksinimler ile yerel kaynaklarca karşılanamayan / bölge dışından yardım 
isteminde bulunulması gerekenleri tür ve miktar olarak belirtiniz. 
 
2-4 Mart itibariyle paket-kapalı içme suyu ile ilgili Hatay il ve ilçelerinde stoklar tükenmiştir. 
 
Öncelikli sorunlar ve yapılması gerekenler (Acil ve uzun dönemde yapılması gerekenler / Tekrar 
değerlendirme yapılmalı mı, ne zaman) 
 
4 Mart itibariyle Antakya-Defne genelinde sağlık sisteminin çöktüğünü, bakanlık görevlendirmesi ile 
yapılan sağlık hizmetinin çadırlarda ve çok zor koşullarda yapıldığı görülmüştür. En büyük üç hastane 
olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve 
İskenderun Devlet Hastanesi’ndeki alan hastaneleri ile hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Bu yerlerde 
de acil hekimliği ve triyaj hizmeti verilmekte; helikopterler ve ambulanslar ile Adana başta olmak 
üzere sevk yapılmaktadır. Tüm çadır kentlere ve geçici dağınık yaşam alanlarına bir an önce sağlık 
hizmeti ulaştırılmalıdır. 4 Mart itibariyle 16 adet merkezde olmak üzere toplam 20 tıbbi uç nokta 
(TUN) kurulmuş ve bunların da organizasyonu halkın duyduğu ihtiyacın çok çok altındadır.  
 
Bakanlık görevlendirmelerinin kurduğu çadırların şehir dışında olması sağlığa ulaşım konusunda ciddi 
sıkıntılara neden olmuştur. Şehir içindeki sağlık çalışanı gönüllülerin oluşturduğu çadır-konteynırlar ile 
şehir merkezindeki ve köylerdeki halkın ilaç ve sağlık hizmetine ulaştığı, köylerde ise bu gönüllü 
birimler sayesinde hizmet verildiği gözlenmiştir. 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmeler ile deprem alanlarındaki alan hastanelerinde 
sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık çalışanları, sahaya giderken, sahada ve oluşan herhangi bir 
ihtiyaçta taleplerini iletebileceği bir merci, muhatap veya koordinasyon sorumlusu bulmakta güçlük 
çekmektedir.  Buldukları muhatabın bir kısmının depremzede olması ve bir kısmının da meşguliyeti 
nedeniyle kısa sürede depremzede gibi yaşamaya başladıklarını belirtmişlerdir. 
 
Bakanlığın görevlendirdiği sağlık çalışanlarından sadece yönetici mevkide olanları konteynırda 
kalmakta iken diğer tüm yönetici olmayan sağlık çalışanları çadırlarda kalmakta ve içme suyu, 
temizlik, duş, temiz tuvalet imkanından mahrum kalmaktadır. 
 
Depremzede sağlık çalışanlarının evlerini ve yakınlarını kaybetmelerine rağmen sağlık hizmetine 
devam etmeleri beklenmekte, fakat barınma ile ilgili belirsizlikler, 1 ay olmasına rağmen geçici-
prefabrik yapıların sağlanamaması nedeniyle sağlık çalışanlarında motivasyon düşmektedir. 
 
Gönüllü-görevlendirmelerin Sağlık Bakanlığı tarafından doğru organize edilmesi sağlanmalı, barınma, 
duş, gıda, içecek su ve tuvalet ihtiyacını da düzgün karşılayacak şekilde yapması gerekmektedir. Türk 
Tabipleri Birliği gönüllüsü olarak sahada çalışan ve son derece etkili sağlık hizmeti sunan sağlık 
çalışanlarının da sayısının arttırılması için çağrı yapılması gerekmektedir. TTB koordinasyon 
merkezlerinde konteynırlar mevcut ve daha fazla sağlık çalışanının barınmasına müsaade edecek 
imkan mevcuttur.  
 
Geçici yerleşim alanlarından barınma açısından ciddi yetersizlik ve güvensizlik söz konusudur. Bazı 
çadırların 2-4 Mart arasındaki rüzgarda uçmasından kaynaklı konteynır ile geçici barınma alanının bir 
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an önce sağlanması gereklidir. Valiliğin bildirdiği temizlik suyu kullanımı için şebekelerin çalışmaya 
devam ettiği bilgisi kimse kapalı alana girmek ya da durmak istemediği için durumun gerçekliğinden 
hayli uzaktır. 2-4 Mart itibariyle paket-kapalı içme suyu ile ilgili Hatay il ve ilçelerinde stoklar 
tükenmiş, insanların kendi arabasıyla açık olan ve yıkılmamış olan şehir dışındaki geçici-kalıcı 
marketlere gidip tedarik sağladıkları gözlenmiştir. Gıda ve sıcak yemek ile ilgili şu an için bir sorun 
görünmese de özellikle yerel halk ve sağlık çalışanlarının çok istekle tükettiği bazı yardım 
kuruluşlarının şehirden bir süre sonra ayrılacakları bilgisi bu konuda acil bir çözümü gerektirmektedir.  
 
SAĞLIK KURUMLARININ GEREKSİNİMLERİ  
 
Çoğu sağlık kurumu 2001 yılı sonrası yapılmasına rağmen yıkılmış ya da hasar almıştır. Bu kurumların 
yeniden inşaası depremler devam ettiği için kısa vadede yapılamayacaktır. Kısa erimde konteynır ASM 
ve alan hastaneleri sağlık çalışnalarının temel ihtiyaçlarını ve güvenliğini sağlayarak güçlendirilebilir. 
Uzun erimde depreme gerçekten dayanıklı sağlık kuruluşlarının yapılması için planlama yapılmalıdır.  
 
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ 
 
Sağlık çalışanları temel gereksinimlerinin karşılanmadığı ağır çalışma koşullarında emek vermektedir. 
Bölgede depremler devam etmektedir; depremzede sağlık çalışanları tekrar tekrar travmatize 
olmaktadır. Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanı ihtiyacını belirleyip dönüşümlü olarak sağlık 
hizmetlerinin devamlılığını sağlaması kritiktir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


