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1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri:  

Şanlıurfa doğuda Mardin, batıda Gaziantep, kuzeybatıda Adıyaman, kuzeydoğuda Diyarbakır ile 
çevrilidir. İlin güneyinde Türkiye - Suriye sınırı uzanır. Yüzölçümü 19.336 km² olup genelde bir ova 
görünümündeki il merkezinin rakımı 518 m'dir. Şanlıurfa ili, konum itibarıyla Arap Platformu'nun 
kuzey bölümleri ile Güneydoğu Toroslar’ın orta kısmının güney etekleri üzerinde yer almaktadır. İlin 
kuzeyinde bulunan dağların yükseklikleri düşüktür.  

Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  

Şanlıurfa; 19.242 km²’lik alanı ile Türkiye’nin 7’nci, nüfus bakımından ise 8’inci büyük ilidir. 
İlin %77’si plato ve ova, %22’si dağlık alandan oluşmaktadır. Rakımı 518 metre olup en 
yüksek noktası 1.938 metre ile Karacadağ’dır. Şehirleşme oranı %55,5’tir. 
  
Şanlıurfa İli’nin 13 ilçesi, 1 büyükşehir belediyesi olmak üzere toplam 14 belediyesi, 1.439 
mahalle yerleşim yeri bulunmaktadır. 
 
Nüfus Durumu: 
  

İLÇELERE GÖRE İL/İLÇE MERKEZİ ve BELDE/KÖY NÜFUSU - 2020 
Şanlıurfa Toplam 
Haliliye 385.881 
Eyyübiye 382.974 
Karaköprü 237.158 
Ceylanpınar 89.826 
Akçakale 118.426 
Suruç 102.944 
Birecik 95.683 
Siverek 266.369 
Hilvan 43.216 
Bozova 54.872 



Halfeti 41.258 
Viranşehir 204.100 
Harran 92.549 
Toplam 2.115.256 

  
 
6 Şubat 2023 tarihinde, önce Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7,8 şiddetinde, 9 saat 
sonrasında ise 7,6 şiddetinde Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olmak üzere gerçekleşen iki 
deprem, Şanlıurfa ve ilçelerinde hissedilmiştir. 
 
Şanlıurfa’da, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın 16 Şubat 2023 itibari ile hasar tespit sonuçları;  
 
Toplam 39 bin 557 binadaki 229 bin 605 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.  

466 binadaki 2 bin 725 bağımsız birimin acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu 
tespit edildi.  

550 binada 4 bin 707 bağımsız birimin orta hasarlı,  

13 bin 507 binadaki 112 bin 399 bağımsız birimin az hasarlı,  

19 bin 585 binada yer alan 86 bin 896 bağımsız birimin de hasarsız olduğu belirlendi. 

 

 
 
 



 

 
 
Sosyoekonomik özellikler (göç alıyor mu, hakim ekonomik etkinlik, ...):  
 
İlin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık üzerine dayanmaktadır.  Ayrıca küçük 
çaplı sanayi, turizm ve ticaret diğer ekonomik faaliyetler arasında yer almaktadır. Fakat 
istihdam yetersizlikleri nedeniyle bölgede mevsimlik tarım işçisi olarak en yoğun göç veren 
illerden biridir. 
 
 



2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

 349 kişi (170 
şehir dışından 
gelen) 
 

9.702 tane 
depremden 
etkilenen 
vatandaş 
geldi 
bunların 
2.305 i il 
dışından  
 

 

 
 

• AFAD İl Müdürlüğü 09.02.2023 tarihi itibari ile arama kurtarma çalışmalarının 
bitirildiğini duyurdu. 

 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 

• Kriz merkezimiz tarafından yurttaşların barınmaları için 91 yer (düğün salonu, özel 
okul, iş yerleri, OSB, v,d) ayarlanmıştır.  

• 14.02.2023 tarihli itibarıyla Şanlıurfa kent merkezin 8838 çadır kurulmuştur. 
• 21.02.2023 tarihi itibari çadır alanları kapatılmış olup barınma amacıyla gençlik spor 

müdürlüğünün ve 1 KYK yurdu kullanılmaktadır.  
 
 

3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su- Kente şebeke suyu verilmiş, klorlama yapılmış, kullanılabilir durumdadır. Geçici 
yerleşim alanlarında içme suyuna erişim karşılanmaya çalışılsa da sorunlar devam etmektedir. 
İçme ve kulanım suyu sıkıntısı devam etmektedir. 
  
Gıda- Gerek çadır alanlarında gerek şehrin belli noktalarında hem sıcak hem de paket 
gıdalarla erişim sağlanmaktadır.  
 
Barınma- 21.02.2023 tarihi itibari çadırlar kaldırılmış 1 KYK yurdu ve gençlik spor 
müdürlüğüne ait yurtlarda barınma sağlanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Şanlıurfa Müzesi Çadır Alanı 14.02.2023; 
 

 
 

Kurucusu: Belediye-AFAD 

Coğrafi yeri: Şanlıurfa Müzesi önü boş alan, beton üzerinde 

Çadır sayısı: 150 

Güvenlik: Polis  

Nüfusu: 1000-1500 

Barınma: Çadır 

Su: İçme suyuna erişimde ve hijyen için yetersizlik var.  

Ek gıda gereksinimi: Gıda olarak günde 2 kere dağıtım yapılıyor. Dağıtım sırasında ciddi 
koordinasyonsuzluk saptandı. 



 

Tuvalet ve banyo olanakları: 2 tane tuvalet (1 kadın, 1 erkek) mevcut, tuvaletin temizliği 
düzenli yapılmıyor hijyen sorunu mevcut. Buradaki görüşülen kadınların ortak tuvalet 
kullanımından kaynaklı üriner sistem hastalıklarının olduğunu ifade ettiler. Peçete ve 
sabunun yetersiz olduğu bazen olmadığını ifade ettiler.  

Sağlık hizmetleri: İl sağlık müdürlüğü tarafından oluşturulan konteynırda görevlendirme ile 
sağlık hizmeti verilmektedir. Her gün ASM’leri zarar gören 2 aile hekimi görevlendirme ile 
hizmet veriyor. Alan küçük kronik hastalık, gebelik, bebe izlem takibi yapılamıyor. Reçete 
temininde kolaylık sağlanıyor.  

• 2 hekim, 2 hemşire,  

• Çocuk alanı yok 

• Çocuk mamasına erişimde sıkıntıların olduğu ifade edilmiştir.  

• Duş alabilecekleri bir yer yok.  

• Yeterli hijyenik alan yok.  

• Çadır sayısı yetersiz (her çadırda 3 aile kalıyor) 

• 2 öğün yemek veriliyor,  

• Yemek ve yardım dağıtma noktası aynı yerde yapılıyor düzen oluşturulmadığının 
insan onurunu yaralayıcı görüntüler oluşuyor. Yemek dağıtımının yetersiz olmasından 
da kaynaklanıyor. 

• Afet anlayışına uygun bir sağlık hizmeti yoktur.  

• Emzirme odası, alt değiştirme odası yok  

• Çadır konumlandırmaları araların yeterli mesafede değil geçiş noktaları dağınıktı. 

• Isınma için herhangi bir şey verilmemiş. Soba vb. 



Turgut Özal Parkı Çadır Kent 

 

Kurucusu: Belediye-AFAD 

Coğrafi yeri: Park 

Çadır sayısı: 110 

Sağlık hizmetleri: Ticaret Borsası ASM 

• Çadır kentin düzeni uygun yapılmıştır. 
• Askeri personel düzenli şekilde sıcak yemek çıkarmaktadır. 
• Tuvaletlerin temiz olduğu görülmektedir. 
• Çocukların koşullara uymalarını saplamak amaçlı psiko-sosyal destek 
sağlanmakta oyun alanları oluşturulmuştur. 

 

Şanlıurfa Fuarı Çadır Alanı  

Kurucusu: AFAD 

Coğrafi yeri: Üstü kapalı fuar alanının içine kurulmuştur. 

Güvenlik: Polis 

Çadır sayısı: 80 

Sağlık hizmetleri: Narlıdere ASM alanın içinde yoktur. 

• Isınma ihtiyaçları sağlanmamış olup battaniye gibi ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 



• Temel temizlik ürünleri dağıtılmamıştır. 
• Bebek maması gibi ihtiyaçlar karşılanmamıştır. 
• Alanda sağlık hizmet sunumu sağlayan bir yer olmadığı görülmüştür. 
• Her çadırda ortalama 15 kişi bulunmaktadır(iki aile).  

• İçme suyu olarak hazır su ve çeşme suyu içiliyor. 

• Banyo imkanı yok. 

• Sağlık çadırı yoktu, sağlık malzemeleri bulunmamakta. Kadınlar için kişisel hijyen 
malzemesi bulunmamakta.  

İbrahim Tatlıses ilkokulu 
• Isıtıcı, battaniye yok. 
• Gıda sorunu var. 
• Meyve suyu topkek dağıtılmış bir kere. 
• Bez mama yok. 

 
Fevzi çakmak anaokulu 

• Isıtma var. 
• Battaniye yok. 
• Gıda su problemi var. 
• Umke bir kere bez mama getirmiş. 
• Okulun kendi sabunu var. 

 
5. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GEREKSİNİMLERİ  
VE SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU 
 
Sağlık çalışanları yaşanan depremler sonrasında görevlerine devam etmiş kendilerine güvenli 
barınma konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
Çevre şehircilik bakanlığı ASM’lerin hasar durumunun kontrollerini bitirmemiş olup 
profesyonel olmayan gözlerle Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde 
3 ASM’nin ağır hasarlı olduğu, bunlardan ikisi çadırda hizmet verirken bir tanesi konteynır 
oluşturulduğu bildirilmiştir. 
 
Harran devlet hastanesi ağır hasarlı olup tahliye edilmektedir. 
 
Deprem anından itibaren il merkezindeki kamu hastaneleri ve Üniversite Hastanesi hasarlı 
olmadığından hizmet vermeye devam etmiştir. Acil servislerde ve ameliyathanelerde 
yaralanan vatandaşların tedavilerine başlanmıştır. Deprem sonrası Pazartesi günü İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından poliklinikler kapatılmış, elektif vakalar iptal edilmiştir. Cerrahi ve 
dahili branşlar acil servise destek olacak şekilde mesaileri düzenlenmiştir. Takip eden 2 hafta 
boyunca kamu hastanelerinde branşlarda sadece birer poliklinik açılmış ameliyathaneler ve 
servisler özellikle Adıyaman’dan gelen yaralılara ayrılmıştır. Aile Sağlık Merkezleri ilk hafta 
hizmet vermemiş daha sonra hasarsız olanlarda hizmet başlamıştır. 
 
 
 



21.02.2023 tarihinde yapılan saha gezisi değerlendirmesi 
 
Şanlıurfa AFAD’ın oluşturduğu Çadır alanları kaldırılmış bireysel çadır alanları kalmıştır. 
Diğer Afetzedeler gençlik spor müdürlüğü ve yurtlara yerleştirilmişlerdir. 
 
Bireysel çadır alanlar gezilerek bulaşıcı hastalıklar ve enfestasyonlara (uyuz, bit) karşı 
çadırlarda konaklayanlara dikkat etmeleri gereken konular konusunda bilgi verilmiştir. Bu 
alanlarda kalanlar temel ihtiyaçlarını karşılamak (Yemek tuvalet gibi) için evlerini 
kullanmakta geceleri çadırda kalamaya devam etmektedir. 
 
Enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir.  
Çalışan işçilere ve görevlilere ffp2 maskeler dağıtılarak Asbest tehlikesi ve solunum yolları 
hastalıkları konusunda uyarılarda bulunulmuş TTB’nin hazırladığı afişler bu alanlara yakın 
yereler asılmıştır. 
 

 
 
İlimize göçler başlamış olup konuyla ilgili hiçbir kurum bu konuda bir veri oluşturmadığından 
ya da gelenlerin kayıtları tutulmadığından şu anda bir veri yoktur. 
 
6.ALTYAPI 
 
Su şebekesi: Kente şebeke suyu verilmiş, klorlama yapılmış kullanılabilir durumdadır.  
 
Elektrik: işlevsel 
 
İnternet ve şebeke: işlevsel 
 
Kanalizasyon:   ð İşlevsel  
 
Atıkların toplanması ve yok edilmesi  ð Uygun   
 
Güvenlik: Geçici yerleşim alanlarında kolluk kuvvetleri tarafından sağlanmaktadır 
 
Ulaşım olanakları (Bölgeye, bölge içi) 
 



Geçici yerleşim alanları kent merkezinde olduğundan ulaşım ile ilgili sıkıntı olmamaktadır. 
 
 

Gereksinim 
 

Acil 
mi? 

Yerel kaynaklardan ne 
kadarı karşılanabilir?  

Bölge dışından istenecek yardım Bilgi 
aldığınız 
yere göre 

Size göre 

Sağlık personeli yok yeterli yeterli yok 
 
 
 
 
Tıbbi malzeme – ilaç 

yok yeterli Yeterli 
 . yok 

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

yok yeterli yeterli yok 

Hasta nakil aracı yok yeterli yeterli yok 
Su yok yeterli yeterli yok 
Gıda  yok yeterli yeterli yok 
Seyyar tuvaletler acil yetersiz yetersiz yok 
Barınma  acil yetersiz yetersiz yok 

 
 

8. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER  
 

• Çadır alanları ile ilgili AFAD il müdürlüğü başkanı ile görüşme gerçekleştirilmiş olup 
gözlemler ve eksikler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

• Ayrıca İl Afet koordinasyonuna katılım konusunda valiliğe talepte bulunulmuş 
olmasına rağmen dönüş yapılmamıştır. 

• Çadır kentlerde bazı değerlendirmeler; kurulan geçici barınma yerlerinin 
konumlarından ötürü birbirinden farklı değerlendirildiği gözlenmiş, bazı çadır 
kentlerdeki koşulların daha iyi olduğu bazılarında ise hiç ilgilenilmediği görülmektedir. 

• Çadırların ısıyı koruyamaması ve sobalarda yaşanabilecek karbon monoksit 
zehirlenmelerinden dolayı çadır yerine konteynerlerin kurulması önerilmektedir.  

• Isınmanın elektrikli ısıtıcılarla sağlanması 
• Bulaşıcı hastalıkları önlemek için öncelikle eksik olan bazı çadır alanlarında çevre 

sorunlarının düzeltilmesi gereklidir.  
• Yıkılmasına karar verilmiş yapıların yıkımı sırasında oluşabilecek solunum zararlarına 

karşı gerek çalışanların gerekse sivillerin zarar görmemesi için tedbir alınması önerilir. 
• Molozlar için uygun yerlerin belirlenmesi. Molozların toplanacağı yerlerde su ve 

toprağın kirletilmemesi konusunda tedbirlerin alınması önerilmektedir. 


