
 
 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
 

OLAĞANDIŞI DURUMLARDA 
HIZLI DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE EKİBİ 

 
 

DİYARBAKIR 
DEĞERLENDİRME RAPORU 

 
18-20 ŞUBAT 2023 

 
 
 
1. ETKİLENEN BÖLGENİN; 
 
Coğrafi özellikleri:  

Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta kısmında yer almaktadır. Üzerinde tarihi 
Diyarbakır Kalesi'nin bulunduğu, Dicle Nehri kıyısında yüksek bir plato çevresinde yer alan 
şehir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüzölçümü bakımından Şanlıurfa'dan sonraki ikinci 
büyük şehridir. Doğuda Batman ve Muş, batıda Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, kuzeyde 
Elazığ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeri bulunmaktadır. Yeryüzü şekilleri açısından 
genelde dağlarla çevrili, ortası hafif çukurlaşmış görünümdedir ve Güneydoğu Torosların 
kollarıyla çevrilidir. Diyarbakır şehrinin en önemli akarsuyu Elâzığ ili sınırları içinden çıkan 
Dicle nehridir.  
Sert bir kara iklimi egemendir. Karasal iklimin hâkim olduğu şehirde yazlar son derece sıcak 
ve kurak geçer iken, kışlar ise soğuk, sert ve yağışlı geçer.  
 
Tahmini büyüklük (kentin ne kadarı etkilenmiş):  

Diyarbakır il nüfusu 1.804.880’dir (2022 sonu). Bağlar, 947 bin kişi ile yoğunluğun en fazla 
olduğu ilçedir. İlde yıllık nüfus artış oranı %0,75 olmuştur. Nüfus artış oranı en yüksek ve en 
düşük ilçeler sırasıyla Kayapınar (%1,84) ve Çüngüş (-% 2,76)’dür. 
 
06 Şubat 2023 TÜİK verilerine göre dördü merkez ilçe olmak üzere 17 ilçesi bulunmaktadır. 
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 , Diyarbakır merkez ve ilçelerde şiddetli olarak hissedilmiştir.  
İlk depremde merkezde ikisi boş olmak üzere sekiz bina, ilçe ve köylerde yüze yakın geneli 
tek katlı yığma yapı yıkılmıştır. İlçe ve köylerde enkaz altında kalan ve ölen olmamıştır. 
Sosyo ekonomik düzeyi daha düşük olan Bağlar ve Yenişehir merkez ilçeleri ve Hani 
etkilenmiştir. 
 
Diyarbakır’da, Çevre Şehircilik Bakanlığının 20 Şubat 2023 itibari ile hasar tespit sonuçları;  
1291 bina ağır hasarlı  
1537 bina orta hasarlı  
15431 bina az hasarlı 
39393 bina hasarsız 
166 bina yıkık 



87 bina acil yıktırılacak 
3619 bina kilitli inceleme yapılamadı 
2541 bina değerlendirme dışı 
 

 



 

 



Sosyoekonomik özellikler:  
İlin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca küçük çaplı 
sanayi, turizm ve ticaret diğer ekonomik faaliyetler arasında yer almaktadır. Bölgenin en fazla 
göç alan ilidir. 
 
2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 
 
 Etkilenen nüfus 

(sayı) Ölü3 Yaralı Kayıp 

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

180.000 409 902 bilinmiyor 

Tahmininiz2  200.000 409 1500 bilinmiyor 
 

• Diyarbakır'da ikisi hekim, biri 5.sınıf tıp öğrencisi olmak üzere 15 sağlık çalışanı 
hayatını kaybetti. 

• AFAD İl Müdürlüğü 18.02.2023 tarihi itibari ile arama kurtarma çalışmalarının 
bitirildiğini duyurdu. 

 
Etkilenen nüfus şu anda nerede? 

• DTO (Diyarbakır Tabip Odası), SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ), 
SHU-DER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) adına 4 hekim, 4 sosyal hizmet 
uzmanı, 4 hemşire ile 09.02.2023 ve 18.02.2023 tarihlerinde kamplar gözlem ve tespit 
amaçlı ziyaret edilmiştir  

• Kriz merkezimiz tarafından yurttaşların barınmaları için 138 yer (düğün salonu, özel 
okul, iş yerleri, OSB, ..) ayarlanmıştır. 09.02.2023 tarihli itibarıyla Diyarbakır kent 
merkezin de 1 tane kurulma aşamasında olan toplam 7 tane çadır kent mevcuttur.  
 

• Şu an Silvan yolu üzerinde Dicle nehri kıyısındaki bir arazide 4200 çadırlık alana 
çadır kent ve Elâzığ yolu üzeri Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi yanına 675 tane 
konteyner kurulmaktadır. Birkaç gün içerisinde herkesin buralara yerleştirilmesi 
planlanmaktadır. 
 
 

 3. TEMEL GEREKSİNİMLER 
 
Su: Kente şebeke suyu verilmiş, klorlama yapılmıştır. Kullanılabilir durumdadır. Geçici 
yerleşim alanlarında içme suyuna erişim karşılanmaya çalışılsa da sorunlar devam etmektedir. 
İçme ve kullanım suyu sıkıntısı devam etmektedir. 
 
Gıda: Gerek çadır alanlarında gerek şehrin belli noktalarında hem sıcak hem de paket 
gıdalara erişim sağlanmaktadır. Bağlar ve Yenişehir’in özellikle etkilenen mahallelerinde 
market, fırın ve lokantalar kısmı olarak kapalı olsa da genel olarak açık ve aktiftir. 
 
Barınma: 18.02.2023 tarihi itibari ile 7 çadır kent ve 2 KYK yurdu bulunmaktadır. İlk 
etapta yurttaşların barınmaları için kullanılan 138 yer (düğün salonu, özel okul, iş yerleri, 
OSB, v,d) boşaltılmaya başlanmış depremzedeler çadır kentlere, köylere ve evlerine 
yerleştirilmektedir. 



 

Çadır kentler: 

I. Sümerpar Çadır Kent 

 

Kurucusu: Belediye-AFAD 

Yöneticisi: Belediye-AFAD 

Çadır alanında AFAD, Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve emniyetin görev aldığı fark edildi 

Demografik Özellikler: 

Coğrafi yeri Park 

Çadır sayısı 92 

1000-1500 yaşamakta 

Geçici barınma alanlarında bulunanların yarısını sığınmacı göçmenler (Suriyeli yurttaşlar) 
oluşturuyor.  

• Şu anda toplam 92 çadırın (1000-1500 kişi) yer aldığı, ancak sirkülasyondan ötürü 
kayıtsız çadırların da mevcut olduğu, şu an net bir sayı ve kırılgan gruplara dair 
herhangi bir bilgileri olmadığı aktarıldı  

• Çarşamba günü evlerine dönecek ailelerin olacağı tahminiyle bu çadır sayısının yarıya 
ineceği bilgisi elde edilmiştir  



• Çadır sayısı yetersiz (her çadırda 2-3 aile kalıyor) 

• Çadır konumlandırmaları, geçiş noktaları dağınıktı 

Temel Gereksinimler: 

-Su Çeşme suyu içiliyor, içme suyuna erişimde ve hijyen için yetersizlik var. 

-Gıda 

• 3 öğün yemek veriliyor 

• Yemek için anons yok, tesadüfen yemek dağıtımdan haberdar olunuyor, koordinasyon 
yok  

• Büyükşehir Belediyesi’ne ait 33 personelin olduğu, belediyenin ihtiyaç tespiti ve 
temizlik alanlarında görev aldığı bilgisi alındı. Belediye çalışanı, yemek noktalarının 
dörtten bire düştüğünü, daha çok polisler tarafından dağıtıldığını, 3 öğün olmak üzere 
dışarıdan yemek geldiği bir aşevinin olmadığı bilgisine erişildi.  

• Çocuk mamasına erişimde sıkıntıların olduğu ifade edilmiştir  

-Barınma Çadır 

• Emzirme odası, alt değiştirme odası yok  

Sağlık hizmetleri:  

Kişilerin geçici barınma alanlarına kayıtlarının yapıldığı ilk anda kronik hastalıkları gibi 
özellikleri kayıt altına alındığı ifade edildi.  

İl sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirme ile sağlanmaktadır. Her gün bir aile hekimi 
gönüllü olarak gelip hizmet vermektedir. Parkta bulunan kurumun içinde küçük bir odada 
hizmet sunulmaktadır. Alan yetersizdir. Odanın iki penceresi olup ve perdesi yoktur. İnsanlar 
sağlık hizmetine erişebiliyordu. Sabah 10.00 ile akşam 22.00 arası hizmet veriliyor. Bu 
yüzden kronik hastalık, gebelik, bebe izlem takibi yapılamıyor. Reçete temininde kolaylık 
sağlanıyor.  

• 1 hekim, 1 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 1 okul öncesi, 1 PDR(özel 
eğitimci) var  
• Doktor, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, hemşire, psikolojik 
danışman, okul öncesi öğretmeni meslek elemanları mevcut 
• Çocuk alanı mevcut 
• Psikiyatrik vakalar, farmakolojik destek alınıyor 
• Aile sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı bir psikososyal destek çadırı olduğu 
gözlemlendi. Çadırda kimsenin olmamasından ötürü bir bilgiye ulaşılamadı. Üç 
vardiya şeklinde 24’er saat olarak psikososyal destek ekipleri mevcut  

Altyapı: 

-Elektrik Elektrik panosu alçakta, elektrik kabloları alçaktan geçmekte, çocukların 
güvenliğine dair tehlike oluşturabilmekte 

-Atık Parkın içinde olan yapının iki tane tuvalet (1 kadın, 1 erkek) mevcut, çocuklara uygun tuvalet 
yok. Son iki gündür Büyükşehir belediyesine bağlı sosyal hizmet daire başkanlığı kurumunun 
tuvalet kullanımına kapandığı, sadece camide tuvalet ihtiyaçlarının giderildiğini öğrenildi 



Duş alabilecekleri bir yer yok 

Yeterli hijyenik alan yok 

Çöpler ayrıştırılmadan belediye tarafından toplanılıyor  

Güvenlik: Polis 

Yangına müdahale için itfaiye mevcut 

Yardım: 

Dışarıdan gelen yardımlara dönük engellemeler oluyormuş 

Öncelikli Sorunlar 

• Afet anlayışına uygun bir sağlık hizmeti yok  

• Buradaki görüşülen kadınların ortak tuvalet kullanımından kaynaklı üriner sistem 
hastalıklarının olduğunu ifade ettiler. Peçete ve sabunun yetersiz olduğu bazen olmadığını 
ifade ettiler.  

• Yemek ve yardım dağıtma noktası aynı yerde olduğundan mahremiyet yok, özellikle 
kadınlar hijyen malzemelerini temin etmekte utanıyorlar  

• Çocuklarda ÜSYE vakalarında artış gözlenmiştir  

• Yedi çadırda uyuz vakası tespit edilmiş, izolasyona alınmışlar. 

• Bitlenme olgularında artış gözlemlenmiş 

• Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okul öncesi grubu oyun çadırının yer aldığı, ekip 
içerisinde psikolojik danışmanlar, okul öncesi öğretmenleri ve bir özel eğitim 
öğretmeninin yer aldığı bilgisine ulaşılmıştır. Öğretmenlerinin sabah ve öğlen olmak 
üzere iki ayrı çocuk grubu oluşturduğu, özel gereksinim ihtiyacı olan çocukların 
genelde ailelerin oyun çadırına göndermediği bilgisine erişildi. Çocukların refakatsiz 
bir şekilde oyun çadırına gelip gittiği bilgisine ulaşıldı. Çocuk güvenliğinin olmadığı, 
risklere açık bir alan olduğu gözlemlendi. Çocuk dostu alanlar göz önünde 
bulundurulmamıştı. Çocuklarda üst solunum sorunu mevcut. Çevirmen yok 

• Polislerin yardım isteyen halka karşı üstenci ve küçük düşürücü müdahalesinin olduğu 
ve bundan kaynaklı geçici barınma alanında kalan kişilerin yardım istemekten 
çekindiklerini ifade edildi 

• Kore mahallesindeki Dom bireylere ve mültecilere yönelik yoğun bir nefret söylemi, 
ötekileştirme olduğu aktarıldı 

• Geçici yerleşim alanında kalan kişiler ile yapılan görüşmelerde tarihi geçmiş gıdaların 
dağıtıldığı, kıyafet desteklerinde yırtık, eski ve kirli bir şekilde dağıtım söz konusu 
olduğu, personellerden yana kırıcı, yıkıcı tutumlar söz konusu olduğu, yardımların 
daha çok ilk 2-3 gün içerisinde düzenli dağıtıldığı, sonrasında ise sekteye uğradığı, 
ihtiyaçları temin edemedikleri, çadır alanında yer alan görevlilere erişim 
sağlanamadığı bilgisi aktarıldı 

 



II. Koşuyolu Parkı Çadır kent 

 

 

Kurucusu: Belediye-AFAD 

Yöneticisi: Büyükşehir Belediyesi-AFAD 

•  Kampın idaresi Büyükşehir belediyesi bünyesinde, kampın herhangi bir kayıt 
sisteminin olmayışı kampta yaşayan, kadın-çocuk sayısı bilinmemektedir  

Demografik Özellikler: 

-Coğrafi yeri Park  

Çadırların kurulduğu alanın toprak  

-Çadır sayısı 80 

80 civarında çadır mevcut ve 1100 kişi civarında yaşıyor. 12 yaş altı yaklaşık 200 çocuk var 



Temel Gereksinimler: 

-Gıda Yemek dağıtan ekibin hijyen koşullarına (bone, eldiven vb) uygun olmaması yemek 
dağıtım alanının olmaması nedeniyle ağacın altında verilmesi, ekmeklere eldivensiz 
dokunulması, uzun kuyruklu yemek sıraları mevcut. Sıranın koordineli olmaması, engelli 
bireylere öncelik verilmemesi, çocuk ve yetişkinlerin aynı sırada olması, düzensiz yemek 
dağıtımı, dışarıdan herhangi birinin gelip istediği bir yiyeceği istediği şekilde dağıtması, 
herhangi bir kontrol mekanizmasının olmaması önemli bir sorun 

-Barınma Çadırlar birbirine yakın ve ortalama 14-15 kişi kalıyor  

Sağlık hizmetleri: Batıkent ASM 

Altyapı: 

-Elektrik Elektrik kablolarının özellikle çocuklar için ulaşılır olması ve rastgele döşenmiş 
olması hem çocuklar hem de yaşayan yetişkinler için tehlike arz etmekte  

-Atık Kampın temizliği periyodik yapılmamakta, günün belirli saatlerinde çöp toplanmakta  

• Tehlikeli ve evsel atıklar bir arada toplanmakta 

Güvenlik: 

 Kampa dair herhangi bir güvenlik önlemi yok, giriş-çıkışlar serbest  

Öncelikli Sorunlar 

• Herhangi bir denetimin olmamasından kaynaklı çadır alanlarında çocukların olduğu 
ortamda rastgele ateş yakılmakta 

• Tuvalet ihtiyacı parkta yer alan tuvaletlerde karşılanmakta. Tuvalet kağıdı ve sabun 
olmadığı gözlemlendi 

• Banyonun olmadığı gözlemlendi 

• Domlar, mültecilerin yoğunlukta olan bir çadır kent. AFAD’a bağlı olmayan 
çadırlarda yaşayanların ihtiyaçları karşılanmamakta (yemek dışında) . Mültecilere 
karşı nefret söylemi ve ayrımcılık görülmekte 

• Çocuk etkinlik çadırı; havasız, küçük, çadırda yaşamayan çocuklarda bu çadıra 
gelebiliyor. Gelen çocuklara dair herhangi bir kayıt tutulmamakta. Çadırın içinde 
elektrikli ısıtıcı ve olan bağlı kablo prizlerin yerde açık bir şekilde olması çocuklar için 
tehlike arz ediyor 

• Toplama alanının içinde idari binada bulunan sağlık çalışanları belediye tarafından 
çıkartılmış, çadıra yerleştirilmiş. Çadır koşullarını kabul etmeyen sağlık çalışanları 
Batıkent ASM’ye gidiyor. Mevcut hizmet orada verilmekte. Sağlık çadırı yok 

• Psikososyal destek çadırı olarak kurulsa bile görevlendirme usulü ailelerin 
ihtiyaçlarını belirleyen bir konumda (çorap, su, mama, bez vb ). Bu ihtiyaçları 
belirlemelerinden dolayı ailelerin psikososyal çadıra dair algısı tamamen ihtiyaçlara 
dairdir. Bu nedenle şu ana kadar herhangi bir psikososyal destek sağlanmamıştır. 

• Kişi sayısına göre ihtiyaçlarının karşılanmamakta 



III. Kurşunlu Çadır kent 

Kurucusu: AFAD 

Yöneticisi: AFAD 

Yönetimde yer alan AFAD yetkilisi detaylı bilgi sahibi olmadığını belirtti. Bir kayıt sistemi 
olmadığı için kaç çocuk kaç kadın olduğunu bilmediğini ifade etti 

Demografik Özellikler: 

-Coğrafi yeri Kurşunlu Cami yanı açık alan 

-Çadır sayısı 20  

20 çadırdan oluşan alanda ortalama 170 kişi kalmaktadır. Çadırların bulunduğu alan mıcırla 
kaplanmıştır. Her çadırda ortalama 15 kişi bulunmakta (iki aile).  

Temel Gereksinimler: 

-Barınma Banyo yok. Burada bulunan görevlilerin insiyatifi ile bir otel ile anlaşılmış aileler 
dörder beşer kişi olacak şekilde duş almaya götürülüyor 

Sağlık hizmetleri: Yok 

Sağlık çadırı yok/sağlık malzemeleri bulunmamakta 

Psikososyal çadırından alınan bilgiye göre 67 çocuk oyun alanından yararlanmakta 

Altyapı: 

-Su İçme suyu olarak şişe suyu ve çeşme suyu içiliyor 

-Atık Çadır alanında tuvalet olmadığından karşıda bulunan camiye gitmek durumundalar. 
Bundan dolayı özellikle çocuklar için tuvalet zorluğu yaşanmakta  

Güvenlik: Yok  

Çadır alanında herhangi bir güvenlik önlemi ve kolluk kuvveti görülmemiştir. Parka gelen 
aileler ve vatandaşlar çadır alanına girebilmekte 

Öncelikli Sorunlar 

• İhtiyaçlar için muhatap yok. Talep için giden vatandaşlara ihtiyaç için yeterli yardım 
yapılamıyor  

• Kadınlar için kişisel hijyen malzemesi bulunmamakta 

• ASP çadırı bulunmakta ancak asıl görevi olan psikososyal çalışması değil temel 
ihtiyaç belirleme konusunda görevlendirilmişler  

• Milli eğitim müdürlüğünün psikososyal çadırı aktif kullanılmakta olup 1-14 yaş arası 
çocuklar çadıra gelmekteler. Çadırda havalandırma yeterli değil. Çocuk sayısı çadır 
içinde fazla olduğundan çadırın giriş kapısı havalandırma için açılmaktadır. Mevcut 
çadırın çocuk oyun çadırı için küçük olduğu gözlemlenmiştir. Buna rağmen havanın 
yağışlı olmaması ve alanın uygun olmasından dolayı çocuklar park alanında oyun 
oynayabilmekteler. Çadırın içinde bulunan sobanın çocuklar için büyük risk 



barındırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca sobanın bağlı bulunduğu üçlü prizin yerde olması 
çocuk güvenliğine büyük tehdit oluşturmaktadır. 

 

IV. Bağlar Semt Pazarı 

Kurucusu: Bağlar Belediyesi 

Yöneticisi: Bağlar Belediyesi 

Demografik Özellikler: 

-Coğrafi yeri Pazar 

-Çadır sayısı 130 kişinin kaldığı öğrenilmiştir 

Veri Kaynağı: Bağlar semt pazarına platform üyeleri olarak ziyarette bulunulmuş olup alana 
girişimiz orada bulunan güvenlik tarafından engellenmeye çalışılmış, Bağlar Belediyesinden 
izin almadan giremeyeceğimiz söylenmiştir.  

Pazarın çevresindeki vatandaşlarla kurduğumuz iletişim sonucunda bilgi alınmıştır. 

Sağlık hizmetleri: Yok  

Sağlık hizmeti veren bir çadırın bulunmadığı öğrenilmiştir. 

Psikososyal destek çalışması hem yetişkinler için hem de çocuklar için olmadığı öğrenilmiştir 

Güvenlik: Bağlar Belediyesi  

Güvenlik yalnızca belediye görevlisi tarafından sağlandığı, belediye harici güvenlik ya da 
kolluk kuvvetlerine rastlanmadığı öğrenilmiştir 

 

V. Desop Çadır Kent 

Kurucusu: AFAD 

Yöneticisi: AFAD 

Demografik Özellikler: 

Coğrafi yeri: DESOP binası bahçesi 

Çadır sayısı: 18 

Güvenlik: Polis 

Sağlık hizmetleri: İl Sağlık Müdürlüğü  

• Sağlık bakanlığına ait bir sağlık çadırı mevcut  

• Biri milli eğitim bakanlığına biri de aile ve sosyal hizmetler bakanlığına ait olmak 
üzere toplamda iki adet psikososyal destek çadırı bulunmakta  

 

 



Altyapı 

-Atık Çadır kentte WC ve banyoların olmadığı WC ihtiyaçlarının çadır kentin karşısındaki 
sanayi odası ve göç idaresi binasındaki WC’lerden karşılandıkları tarafımızca gözlemlendi 

Güvenlik: Güvenlik tedbirlerinde herhangi bir sıkıntıya rastlanılmadı. Güvenliğin güvenlik 
güçleri ve diyanet görevlileri tarafından sağlandığı görüldü 

 

VI. Newroz Park Çadır Alanı 

 
 

Kurucusu: AFAD 

Yöneticisi: AFAD 

Demografik Özellikler: 

-Coğrafi yeri Park  

• Çadırların kurulduğu zemin alan kısmen çamurdu 

-Çadır sayısı: 190 

• Ortalama olarak 2500 kişi olduğu belirtildi net bir sayıya ulaşılamadı 

• Başta 190 çadırın olduğu, 100 çadırın şimdilik boşaltıldığı geriye sadece bu parkta 80 çadırın 
kalabileceği söylendi 

• Ailelerin bir kısmının Seyrantepe semtinde kurulan çadır kentte aktarıldığı ve bir kısmının da 
evlerinin hasarsız ya da az hasarlı olduğundan evlerine gittiği belirtildi 

Sağlık hizmetleri: İl Sağlık Müdürlüğü 



• Çadır alanında bir sağlık çadırı ve iki doktor mevcut.200'e yakın çadır olduğu için personel 
yetersiz gelmekte 

• Sağlığa erişim ile ilgili ailelere bilgilendirme yapılmadı sadece gözlemlendi 

Psikososyal Destek Çalışmaları: 

• Alanda iki adet psikososyal destek çadırı bulunmakta. Bu çadırlardan biri Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığına, bir diğeri de Sağlık Bakanlığına bağlıdır.  

• Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait psikososyal destek çadırında üç psikolog ve 
bir sosyal hizmet uzmanı görev almakta 

• Meslek elemanlarının daha çok bireysel görüşmeler aldığı belirtildi. Çocuklara yönelik 
psikososyal destek çalışmaları olmadığını ve bunun sebebinin de oyun çadırlarının 
bulunmaması olarak açıklandı  

• Psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının çadırlarda tarama yaptıkları ve ihtiyaç 
belirlemenin yapıldığı belirtiler. 

• Uyuz vakalarına rastlandığı, bu olguların tahliyesinin yapıldığı tarafımıza aktarıldı 

Güvenlik: 

• Newroz Park çadır alanında birden çok giriş alanı olduğu gözlemlendi. Bu giriş ve 
çıkışlarda herhangi bir önlem yoktu  

• Çadırlara bağlanan seyyar prizlerin tehlike arz ettiği ve kabloların birçoğu bantla 
bağlandığı ve bu durumun çocuklar için büyük ölçüde tehlikeli olduğu gözlemlendi 

• Yemek dağıtımında bazı dini derneklerin yer aldığı gözlemlendi 

• Çadırlarda hırsızlık olaylarının olduğu ve hem vatandaşların hem de oradaki 
görevlilerin ayakkabılarının çalındığı vatandaşlar tarafından belirtildi 

Yardım: Çadırlarda yaşayan ihtiyacı olan ailelerin mama, bez ihtiyaçları her akşam 16.00 da 
karşılanmakta 

Alanda battaniye, ısıtıcı ve yastık dağıtımının olduğu vatandaşlar tarafından söylendi 

Öncelikli Sorunlar 

• Çadır alanında aşırı derecede kanalizasyon kokusu vardı  

• Tuvaletlerin çadır alanlarına çok uzakta park alanının içinde olduğu ve bazı çocukların 
çadırların etrafında tuvalet ihtiyaçlarını giderdikleri gözlemlendi 

• Seyyar tuvalet yoktu 

• Çadırlarda çevre temizliği olmadığı gözlemlendi  

 

VII. Park 75 Çadır Kent 

Kurucusu: AFAD 

Yöneticisi: AFAD 

Kayıtlar düzenli tutulmuyor 



Demografik Özellikler: 

-Coğrafi yeri Park 

-Çadır sayısı 50-60 çadır  

Yaklaşık 500 kişi kalıyor 

Temel Gereksinimler: 

-Gıda Yemek saatlerinde çadır sakinlerine siren sesiyle haber veriliyor; aşevi yok 

Genelde aynı yemekler veriliyor, meyve-sebze verilmiyor 

-Barınma Çadırların içerisinde ısınma için elektrikli sobalar mevcut 

Sağlık hizmetleri: İl Sağlık Müdürlüğü 

• Çadır alanında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı içinde 1 doktor 1 hemşire ve 1 sağlık 
memurunun görev aldığı bir Aile Sağlığı Merkezi bulunuyor 

• Çadır alanında kalan kronik hastalığı olanların tespiti yapılmış ve ilaçları temin 
edilmiş 

• Aşı, gebe izlemi için başka Aile Sağlığı Birimlerine sevkler yapılıyor 

• Çölyak tanısı olan 2 kişi mevcut ve onlara uygun yiyecek temin ediliyor düzenli olarak 

• Özel gereksinimi olan çocuk yok 

• Ağız ve diş sağlığına yönelik herhangi bir uygulama yok 

• Çok sayıda uyuz vakası tespit edilmiş, tespit edilenler yurtlara yerleştirilmiş 

Psikososyal Hizmet 

• Alanda biri Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı, diğeri İl Sağlık 
müdürlüğüne bağlı 2 psikososyal destek çadırı mevt; ayrıca çocuklara oyun alanı 
oluşturma amacıyla kurulu Milli eğitim müdürlüğüne bağlı çadır mevcut 

• Alanda 4 psikolog ve sosyal hizmet uzmanı hizmet veriyor 

• Günde ortalama 15 görüşme yapılıyor, triaj yapılıp gerekli vakalar hastanelere 
yönlendiriliyor 

Altyapı:  

Elektrik ve su altyapısı yok 

-Su İçme suyu dağıtımı yetersiz olduğu için çadır kentte kalanların bir kısmı tuvaletteki 
musluklardan bu ihtiyacını karşılamaya çalışıyor  

Su kaynağı yok (sadece tuvalette yer alan musluklar var) 

-Elektrik Çadırlara elektrik, açıkta olan seyyar kablolarla sağlanıyor, trafoya yakın çadırlar 
mevcut 



Güvenlik: Parkın çevresinde güvenliği sağlamak için polisler var, alana dışarıdan girilmesi 
çok kolay bu da başka sorunlar oluşturabilir 

Şu ana kadar kadın-çocuklara yönelik herhangi bir şiddet, istismar vs yaşanmamış 

Yardım: Talep edenlere belli sayıda ped, çocuk bez, mama ve süt veriliyor 

 

Öncelikli Sorunlar 

• Park alanı içerisinde birçok yerde çocuk oyun alanları mevcut; parkın içinde yer alan 
süs havuzunun etrafında koruyucu anlamda herhangi bir çit vs güvenlik anlamında 
önlem alınmamış 

• Parkın içerisinde daha öncesinde yer alan 2 tuvalet alanı yer almakta, sabunun olduğu 
gözlemlendi ancak peçete yok 

• Duş alınabilecek alan yok; daha öncesinde isteyenleri toplayıp bu ihtiyaçlarını 
gidermek için başka bir merkeze transferleri sağlanmış ya da yakınlarının evine gidip 
bu ihtiyaçlarını gideriyorlar. 

 

VIII. Kent Meydanı Çadır Alanı 

Kurucusu: AFAD 

Yöneticisi: AFAD 

• Kayıtlar düzenli tutuluyor 

Demografik Özellikler: 

-Coğrafi yeri Park 



-Çadır sayısı 82 

Yaklaşık 653 kişi kalıyor 

223’ü çocuk, 28 engelli birey ve 15 kişi de 75 yaş üzeri bireylerden oluşuyor 

 

Temel Gereksinimler: 

-Su İçme suyuna erişim çok kısıtlı 

İçme suyuna erişim sıkıntısı çok fazla 

-Gıda Yemek saatleri siren sesiyle çadırda kalanlara duyuruluyor 

• -Genelde aynı çeşit yemekler veriliyor 

-Barınma 

• Çadırların kurulduğu zemin uygun değil 

• Çadırlarda ısınma elektrikli sobalarla sağlanıyor, her çadırda mevcut 



 

 

Sağlık Hizmetleri: 

• Alanda İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 1 sağlık çadırı görüldü (doktor, hemşire görev 
yapıyor) 

• İhtiyaç halinde gerekli vakalar hastanelere sevk ediliyor 

• Ağız-diş sağlığına yönelik herhangi bir eğitim veya girişim yok 

Psikososyal Destek 

• Biri Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne diğeri ise İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 
toplamda 2 psikososyal destek çadırı mevcut; her birinde bir psikolog, bir çocuk 
gelişim uzmanı ve bir sosyal hizmet uzmanı görev alıyor 

• Milli Eğitim Müdürlüğüne çocuklara etkinlik düzenleyen, oyun olanağı sağlayan bir 
çadırı ve görevli öğretmen ve hemşirelerin olduğu bir çadırı vardı. 

• Çocuk ve erişkinlere yönelik triaj yapılıyor, gerekli vakaların hastanelere sevki 
sağlanıyor 

• Şimdiye kadar toplamda 2275 kişiye ulaşılmış olup 1100 kişiye psikoeğitim-psikolojik 
ilk yardım verilmiş, 263 bireysel görüşme yapılmış, 360 çocuğa yönelik çalışma 
yapılmış ve 12 kişinin hastaneye psikiyatri polikliniğine yönlendirmesi yapılmış. 

Altyapı: 

-Elektrik  

• Çadırlara elektrik sağlayan kablolar açıkta, elektrik kesintileri zaman zaman oluyor 



-Atık 

• Tek bir tuvalet alanı mevcut, sabun peçeteye erişim kısıtlı 

• Duş alanı yok 

Güvenlik 

• Çadır alanında güvenlik, korucularla sağlanıyor; birkaç korucuda uzun namlulu silah 
olduğu gözlemlendi 

• Alanda güvenlik açıdan büyük eksiklik olduğu gözlemlendi 

Şimdiye kadar şiddet, istismar vs gibi durumlar yaşanmamış 

Yardım İhtiyacı olanlara kıyafet temini çok zayıf, adil bir dağıtım olmadığı söyleniyor 

 

 

Silvan yolu üzerinde Dicle nehri kıyısındaki 4200 çadırlık çadır kent 

 

4. SAĞLIK HİZMETLERİ 
 

• 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarında hasar olmadığı ve sağlık hizmetin aksama 
olmadığı aktarıldı. Tüm hastaneler aktif, açık.  

• Dicle Üniversitesi rektörlük binası hasar tespit edildiği ama Tıp Fakültesi 
Hastanesinde hasar bulunmadığı ve hizmet vermeye devam etmektedir. 

• 14.02.2023 tarihli verilere göre; merkez ve ilçelerdeki toplam 180 ASM' den üçü ağır 
hasarlı, sekizi orta hasarlı, 25 tanesi az hasarlı olarak tespit edilmiş. İkinci kez 
başlatılan hasar tespit çalışması devam ediyor. 

• Çadır kentlerdeki sağlık hizmeti müdürlük üzerinden planlanıyor.  
• Aşı stoklarının yeterli olduğu bilgisi alındı. Aşılama için mobil ekipler oluşturulmuş. 
• Çadır kentlerde sağlık hizmeti aile hekimleri görevlendirmeleri ile sağlanmakta 



 

 

 
5. ALTYAPI 
Su şebekesi: Kente şebeke suyu verilmiş, klorlama yapılmış kullanılabilir durumdadır.  
Elektrik: İşlevsel 
 
İnternet ve şebeke: İşlevsel 
 
Kanalizasyon: İşlevsel 
 
Atıkların toplanması ve yok edimi : ☑ Uygun değil 
 
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 yok yeterli yeterli yok 



bakım birimleri 
(çadır-konteyner...) 
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 

 
 
6. ÖNCELİKLİ SORUNLAR VE YAPILMASI GEREKENLER  

• Başta bağışıklama hizmetleri olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin aksatılmadan 
sürdürülmesi gerekir 

• Silvan yolu üzerinde Dicle nehri kıyısında planlana 4200 çadırlık Çadır kentin yerinin 
uygun olmadığı. Daha önce belediyenin hafriyat alanı olmasından kaynaklı asbest riski 
taşıyan bu alanın, önceki yıllarda Dicle Barajı kapağının kopması sonucu su altında 
kaldığı, dolgu alanı olan bu alanın ciddi sel riski taşıdığını. Bu Çadır kentin kalıcı 
olmasından dolayı yaz aylarının sivrisineklerden dolayı sıtma ve bulaşıcı hastalık 
riskleri göz önünde bulundurulmalıdır. UNESCO Dünya mirası olan Hevsel Bahçeleri 
bu yerleşimden zarar görecektir 

• Çadırların ısıyı koruyamaması ve sobalarda yaşanabilecek karbonmonoksit 
zehirlenmelerinden dolayı çadır yerine konteynerlerin kurulması önerilmektedir  

•  Isınmanın elektrikli ısıtıcılarla sağlanması gerekir 

• Bulaşıcı hastalıkları önlemek için öncelikle çevre sorunlarının düzeltilmesi gereklidir  

• Artan çocuk ÜSYE ve bronkopnömonilere karşı çocuk anne sütü ve alıyorsa ek 
gıdanın, annenin ise beslenmesinin sağlanması gerekmektedir  

• Kadınlar pet ve iç çamaşırını yanında bir erkek olduğunda isteyememektedir. Aynı 
zamanda idrar yolu enfeksiyonu, mantar gibi şikayetlerinden de bahsetmemektedir. Bu 
nedenle eşya dağıtımında ve sağlık hizmetinde ekipler içerisinde mutlaka kadın 
olmalıdır 

• Yıkılmasına karar verilmiş yapıların yıkımı sırasında oluşabilecek solunum zararlarına 
karşı gerek çalışanların gerekse sivillerin zarar görmemesi için tedbir alınması önerilir 

• Molozlar için uygun yerler belirlenmelidir. Molozların toplanacağı yerlerde su ve 
toprağın kirletilmemesi konusunda tedbirlerin alınması önerilmektedir. 


