
 

 

 

SES DÜZCE TEMSİLCİLİĞİ 8-13 Mart 2023  

HATAY SAMANDAĞ GÖNÜLLÜ SAĞLIK HİZMETİ RAPORUMUZ 

 

SES Bolu Şube ve Düzce Temsilciliği 8-13 Mart 2023 tarihleri arasında genel merkezimizin yaptığı 
görevlendirme ile deprem bölgesi Hatay iline gidildi. Burada bulunan diğer SES gönülleri ve tabip 
odalarının gönülleri ile yapılan planlama ile düzce temsilcilik gönülleri olarak Samandağ ilçesine gidilmiş 
orada bulunan tabip odaları ve SES gönülleri ile planlama yapılarak ekipler halinde çalışmalar 
yürütülmüştür.  

Bu kapsamda; 

09/03/2023 günü; Su Taşı, Çevlik, Kapısuyu ve Mızraklı mahallelerine  

10/03/2023 günü; Seyhan ile Kuşalanı, Yeşilköy ve Mızraplı Mahallelerine, 

11/03/2023 Günü; Çöğürlü, Teke Başı ve Tomruksuyu Mahallesine, 

12/03/2023 Günü: Tomruk Suyu, Ata Köy ve Küçük Karaçay Mahallelerine, 

 

Ziyaretler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar; 

-Çevre Sağlığı yönünden çadır kentlerin Tuvalet-Banyo ile Su tüketim durumunun çoğunlukla 
insan sağlığına uygunluğu, 

-Ayaktan muayene, imkanlar dahilinde tedavi, koruyucu sağlık hakkında bilgilendirme, 

-Beslenme durumunun yetersizliği, ilçe merkezine uzak olan yerlerin toplu yemeklerden 
yeterince faydalanamadığı, toplu yemeklerde yeterli ve dengeli beslenmeye riayet edilmediği, 
yemeklerden numune alınarak kontrolünün sağlanmadığının tespiti, 

-Çadır kentlerin öncelikli ihtiyaçları belirleme, 

-Şebeke suyu kontrolü, 

-Halkın ihtiyacı olan hijyen, temizlik malzeme ile olduğu kadar çocuklara oyuncak dağıtımı, 

-Hijyen tespit ve eğitimleri, 

 

İBB’nin oluşturduğu çadır kentte Türk Psikiyatrist ve Psikologlar Derneği gönüllülerince halka psikolojik 
danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

Yine çadır kentte KESK-TTB ve SES in olduğu alanda Kadınlara “Kadın Sağlığı Merkezi”mizde 
danışmanlık, destek ve kadın hijyen paketleri, temizlik malzemeleri ile çocuklara oyuncak, mama ve 
beslenme için gerekli malzeme dağıtımı yapılmıştır. 

Diğer güneler de ve akşam saatlerinde de sağlık birimimize gelen depremzedelere muayene, psiko-
sosyal dayanışma gibi destekler sunulmuştur.   

 

Tespit elden eksiklik ve aksaklıklar da şu şekilde belirlenmiştir; 

 -Gidilen yerlerde halkın bizlere bildirdiği ilk ziyaret eden ekibin bizim SES-TTB ekibi olduğunu, 

-Bazı mahallelerde kuyu veya kaynak suyunun klorsuz olarak kullanıldığı, 

-Molozların 10/03/2023 den itibaren su kullanılmadan insan ve çevre sağlığına zarar verecek 
şekilde kaldırılmaya başlandığı, 

-Yeterli sayıda çadır dağıtımı yapılmadığından dağıtılan çadırlarda çok fazla kişinin bir arada 
yaşamak zorunda olduğu, 

-Tetanoz aşısının kampanya şeklinde uygulanmayıp sadece sağlık kurumuna giden 
yaralananlara uygulandığı, 

-Samandağ da sağlık hizmetlerinin büyük bölümü gönüllü sağlık çalışanları (TTB, SES, TEB, TPD 
ve uluslararası gönüllü hekimlerce ve yerel gönüllü hekimler-hemşire ve eczacılar) tarafından 
sağlandığı, 

 

 

 



-11/03/2023 günü Samandağ Sahra Hastanesinin hizmete başladığı, 

-Köylerde ve merkeze biraz daha uzak olan Kuyu veya kaynak suyu kullananlara eğitim 
verilmeli, klorlama için çalışma yürütülmesi gerektiği, 

-Bebek-Çocuk Aşılama hizmetlerinin açılan ASM’lerde yürütülmeye başlandığı,  

-Depremzede olan ilçe Devlet Hastanesi çalışanlarının göreve çağrılarak çalıştırılmaya 
zorlandığı, 

-Köylere talep edildiği halde hala çadır ulaştırılmadığı, 

-Zor şartlar olmasına rağmen konteyner kentlerle ilgili yeterli çalışma yapılmadığı, 

-Düzenli çadır kent olarak Merkezde İBB çadır kenti, Çevlik Mahallesindeki çadır kent dışında 
tuvalet ve banyosu yeterli bulunan çadır kent olmadığı, 

-Çadır kent ve konteyner kentler düzenlenirken engellilerin göz ardı edildiği, 

-Kronik hastaların takip edilemediği, bu hastaların ilaca ve ilgili uzmanlıklara ulaşamadıkları, 
hijyen vb sorunlar dolayısıyla uyuz, bit, barsak kurtları, solunum yolları enfeksiyonları gibi bulaşıcı 
hastalıkların yaygınlaştığı, yakınlarını kaybedip biranda hayatları değişen insanlarda yaygın psikolojik 
problemler yaşandığı 

 

tespit edilmiştir.  

 

ÖNERİLER: 

Sendikamız SES ve TTB’nin çadır kentlerde olması gerekenler ile koruyucu sağlık hizmetlerine 
yönelik şimdiye kadar yayınladığı tüm eksikliklerin büyük oranda devam ettiği bu nedenle de yapılan 
önerilerin dikkate alınması gerektiği, 

Sağlıklı barınma, beslenme ve hijyen koşullarının bir an önce sağlanması için daha etkin çalışma 
yürütülmesi gerektiği, 

Çadır kentlerin kadınlar ve çocuklar için de bir yaşam alanı olarak dizayn edilmesi, yaklaşan yaz 
ayları da değerlendirildiğinde bir an önce konutlar yapılıncaya kadar daha uygun barınma koşulları 
sağlayacak yeterli sayıda konteynr temin edilmesi, 

Enkaz kaldırma faaliyetlerinin halk için ve işçiler için sağlık sorunu yaratmayacak tarzda işçi 
sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak yapılması 

Enkaz tahliye edilecek alanların yeraltı ve yerüstü su kaynaklarını kirletmeyecek, yaşam 
alanlarından uzak yerlere götürülmesi ve denetimlerin sürekli yapılması,  

Gerek ayni yardımların gerek sağlık hizmetlerinin tüm deprem bölgesine eşit, adil ve 
sürdürülebilir olarak Kamu eliyle yürütülmesi kanaatine varılmıştır.  

          

 

Cemal YILMAZ 

        SES Düzce İl Temsilcilik Eş Başkanı 


