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3. Grup Gönüllü Görevlendirme Raporu 

 

26 ŞUBAT 2023 (1. GÜN):  

Aydın SES şube olarak öğlen 12:00 da Maraş ili Pazarcık ilçesine geldik ve çadır 

nöbetini devraldık. Mardin ekibinden çalışma planlaması ve koordinasyon aktarımını 

alıp 3. çadırımızı tanıdık. İlk saatlerde Minehöyük köyüne 4 kişi olarak gittik. Köyde 

yaşayanlarla daha önceki çalışmalar ve mevcut durumun değerlendirmesi yapılarak, 

ihtiyaçlar boyutunda görüşmeler sağlandı. Kronik hastalığı olanların listelenen ilaçları 

teslim edildi. Bizler de ilk izlenimlerimize dayanarak kendi eksiklerimizi tespit ettik ve 

hekim eksiğimiz nedeniyle sonraki gidişlerimizde duruma ve tespitlerimize göre 

hazırlıklı olma kararı aldık. 2 depremzedenin pansumanı yapıldı ve bir gebeye eğitim 

verildi. Gün sonunda tüm ekip ile yaptığımız değerlendirmede diğer günlerin çalışma 

planlamasını yaptık. Planlamada 2 ekip oluşturulmasına karar verildi. Merkez ve köyler 

olmak üzere durum tespit raporları hazırlanarak çözüm önerilerinin üretilmesi ve ilçe 

sağlık ile görüşülmesi planlandı. Son olarak Rıha SES ten gelen diyetisyen arkadaşla 

Silopi Belediye çadırında yemeklerin ve hijyenin denetimi yapıldı.    

27 ŞUBAT 2023 (2. GÜN):   Pazarcık merkezdeki 3 çadırın lokasyon alanlarının 

dolaşılıp oralardaki sağlık emekçileri ile buluşma planlandı. Sabah saatlerinde 1. ve 2. 

lokasyon çadır alanları gezildi. Her iki tarafta da tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama 

imkanları oldukça kısıtlı ve sorunluydu. Çadırların yemek, banyo ve WC alanlarına 

uzak oluşu ve suyun bu alanlara ulaşmaması önemli bir sorundu. Özellikle kadın ve 

çocukların gece WC ihtiyacı için bu alanlara ulaşması ciddi bir güvenlik sorunu taşıyor. 

İlk iki çadır alanındaki sağlık emekçileri ile buluşmada henüz salgın, uyuz ve bit 

vakalarına rastlanmadığı bilgisi alındı. Bundan sonraki günlerde mobil ekiplerin olacağı 

ve ASM’lerin çalışmaya başlayacağı söylendi. 1. ve 2. lokasyonda çamaşırları 

kurutmak için askı ihtiyacı oldu. Buralarda Pazarcık Belediyesi çalışanları yoktu. Son 

lokasyon olan 3. çadır alanının geneline Pazarcık Belediyesi tarafından Türk aileler 

yerleştirilmiş ve tüm çalışanlar bu alana yoğunlaşmış durumda. 3000 kişilik alanda su, 

wc, yıkanma ve çamaşır yıkama sorununun giderildiği tespit edildi. Burada diş hekimliği 

ve sağlık ekibinin tam kadro olarak görev aldığı belirlendi. 

28 ŞUBAT 2023 (3. GÜN) :   Değerlendirme sonucunda burada sabit bir aracın olması 

gerektiği ve çadırların kurulduğu noktalarda bir kişinin sürekliliğinin odaklanma, 

planlama konusunda eksiklikler oluşturduğu değerlendirildi. Genel Merkezin 

planlamalarda ve iletişim konusunda eksiklerinin olduğu tespit edildi. Planlama ve 

koordinasyonda genel merkeze yönelik eleştiriler dile getirildi. Hekim eksikliğinin 

çalışma sürecinde ekibin verimini ve yararlılığını oldukça düşürdüğü tartışıldı. Psikolog 

arkadaşlar eşliğinde depremzedelerle buluşma planlandı. Bundan sonraki süreçte de 

Genel Merkezle birlikte psikolojik desteğin sürekliliği için Psikiyatri Derneği Maraş 



Şubesi ile iletişime geçme konusu değerlendirildi. Söğütlü köyü ziyareti ve Narlı 

deposu ilaç düzenlenmesi planlandı.  

Suriyelilerin bulunduğu çadır kent ziyaretimiz polis ve güvenlik tarafından engellendi. 

Bu nedenle bu çadır kentten çok az bilgi alınabildi. 48 çadır olduğu, 144 çocuk ve 3 

gebenin bulunduğu öğrenildi. Bu durumun “toplumsal tecrit” olduğu, raporlaştırılıp 

basın ve sosyal medyada gündeme getirilmesi de planlamaya dahil edildi.  

01 MART 2023 (4. GÜN):   Narlı deposunda kısmen düzenleme yapıldı.  Urfa dan 

hekim arkadaşımızın ve Amed’ten hekim ve hemşire arkadaşlarımızın aramıza katılımı 

ile Söğütlü köyü ziyareti yapıldı. Söğütlü köyü ziyaretindeki sağlık taramasında toplam 

21 depremzedenin kontrolü yapılıp hekim arkadaşımız tarafından tedavi önerileri 

verildi. Köy halkı ile “koruyucu sağlık” konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ayrıca 

kadın sağlığı ve cinsel sağlık bilgileri verildi. Bir sonraki gün Suriyelilerin bulunduğu 

çadır kampı tecridinin paylaşılması ve Maraş il sağlık müdürü ile görüşme talep edilip 

rapor sunumunun yapılması ve Musolar ile Tetirlik köylerinin iki ekip olarak ziyaret 

edilmesi planlandı.  

02 MART 2023 (5. GÜN):   Planlama doğrultusunda iki ekip olarak Musalar ve Tetirlik 

köylerinde sağlık taraması ve görüşmeler yapıldı. Tetirlik’ te su sıkıntısı yoktu. Kronik 

hastaların ilaçlarının liste olarak not alındığı ancak henüz getirilmediği bilgisi alındı. 

Köyün muhtarı, kaymakam tarafından aranıp herhangi bir durumla ilgili bilgilendirme 

yapmaması konusunda uyarılmış. Bu nedenle muhtar, kendisiyle yaptığımız 

görüşmede köyün hiçbir sorununun olmadığını herkesin hayatından memnun 

olduğunu söylemiştir. Köylülerle görüşmeler sağlanırken kadın bir depremzede 

(Fatma) köydeki mevcut durumla ilgili gerçek bilgileri aktarmıştır. Tekrar bu kişilerle 

görüşülüp gerçek ihtiyaç tespitleri yapılmaya çalışılacak 

Musalar köyünde toplu çadır alanı yoktu. 203 ev, 165 hasarlı ve enkaz. Sağlık taraması 

düzene girmiş. Gençlerde deprem sonrası travma belirtileri var. Bilinçli örgütlü bir yapı 

var. Ekip halinde çalışma ve imece yaşam uygulanmaya çalışılıyor. Avrupa dan desteği 

var. Örnek konteyner yapılmış ve devamı da yapılacak. Yerinde yaptığımız 

değerlendirmelerde buradan doğru başka köylerin de bu köyü örenk alarak imece- 

komün bir yaşam uygulayabileceği konuşuldu. FOX TV canlı yayını akşam yapıldı ve 

sabah için Şahintepe’de bir canlı  yayın kararı alındı.  

03 MART 2023 (6. GÜN) :   Şahintepe planlaması gerçekleştirildi. Suya erişim ve 

birlikte yaşam bilgilendirmesi yapıldı. Bitlis ekibinin gecikmesi günün verimsiz 

geçmesine neden oldu. Sağlıklı toplum için koruyucu sağlık bilgisinin toplumsallaşması 

çalışması ve sendikal çalışmanın birlikte yürütülmesi vurgulandı. Politik göç sorunu, 

yaşanabilir bir kent kurma sorunu ve bu sorunların çözümü noktasında kamuoyu 

baskısı ve sosyal medya kullanılması planlandı. Bitlis ekibi ile ve gelecek ekip ile 5 

günlük planlama tartışması yürütüldü. 2 ekip halinde köylerin ziyareti planlandı. Çiğli 

ve Çiçekalan köyleri belirlendi. Kadın çalışması için köyde iletişim kurulacak kişiler 

belirlendi.  



Değerlendirme:    Bulunduğumuz süre içinde gittiğimiz köyler ve çadır kentler de 

sistem yanlısı olan yerlere daha iyi hizmet verildiğini Kürt-Alevi köylere eksik hizmet 

verildiğini gözlemledik. Gönüllüler ayrım yapmadan bütün deprem mağdurlarına 

imkanı elverdiği kadar ulaşmaya çalıştığını gözlemledik. Fakat sistemin bu ayrımcılığı 

afet zamanlarında bile bariz bir şekilde gözlemlenebiliyor. 

Deprem bölgesinde sağlık çalışmaları kapsamında tespit edebildiğimiz önemli bir konu 

kadın sağlığı ve cinsel sağlık çalışmasının bölgede yürütülmesi gerekliliğidir. Bu 

konudaki çalışmalar ile ilgili çiğli köyü, Şahintepe köyü ve Musolar’da kurulan 

ilişkilenmeler çalışmalara katkı sağlayacaktır. Depremzedelerin Sahil kentlerine geçici 

ve kısa süreliğine yerleşmiş olmaları ve bu bölgelerde yaz dönemi başlangıcında, 

kendi kentlerine dönüş yapmak zorunda kalabileceği gerçeği, dönecekleri yerlerde ki 

çadır kentlerde yoğunluğa sebep olabilecek ve daha fazla ihtiyacın açığa çıkması 

olarak değerlendirilmelidir. Bu tespitlere göre önümüzdeki saha çalışmalarının bu 

ayrıntılara dikkat ederek planlanması önerimizdir. 

Pazarcık merkezde kurulan çadır kentlerin ileri dönemlerde yaşanacak yağmur fırtına 

gibi koşullara uygun olmadığı en yakın zamanda ailelere konteyner sağlanması 

gerektiği, çadır kentlerdeki yerleştirilen tuvalet ve banyo konteynerin yeterli olmadığını 

gözlemlendi. Köylerde hala çadır eksikliği olduğunu var olan çadırların gönüllüler 

tarafından sağlandığı görüldü. 

Pazarcık merkezde hastane acilinin ve bazı eczanelerin açık olmasıyla sağlık 

hizmetlerinin bir nevi devam edebildiği fakat köylerden belirli zamanlarda muayeneye 

gelindiği ancak ilaç teminin çok uzun bir zaman aldığı, birinci basamak koruyucu sağlık 

hizmetinin (gebe izlem, aşı ve bebek aşı) başlamamasındaki eksiklik gözlendi.  

 


