
SES Gönüllü Ekipleri Hatay Çevre Sağlığı Raporu   

( 26.02.2023-12.03.2023 ) 

Antakya merkezi için felaket öncesinde aktif ve yoğun olarak Karaçay İçme Suyu Arıtım Tesisi 

ve Harbiye Depolama kullanılıyor. Bu iki hattın mevcut kullanım durumu, nerede ne gibi arıza 

ve kesintilerin olduğu tespiti ivedi bir şekilde tespit edilemediği için felaket sonrasında daha az 

kullanımda olan (bir nevi yedekte tutulan) Çekmece Şebeke Hattı yoğun kullanım için devreye 

alınıyor. Bu hat felaket öncesinde aktif kullanımda olmadığı için süper klorizasyon ile hattın 

dezenfeksiyonu yapılıyor. Aynı zamanda Bağrıyanık ve Saraycık su depoları var ve aktif olarak 

klorlama cihazı var. 

Hatay il genelinde yoğun olarak sondaj, tulumba, kuyu seklinde içme kullanma suyu temini söz 

konusu. Örneğin, saha çalışması yapmak üzere TTB/SES olarak üç kez gidilen Tanışma 

Köyünde 300 tonluk bir depo mevcut. Otomatik klor cihazı mevcut fakat arızalı.Saha 

ekiplerimiz her gittiklerinde bakiye klor ölçümü yaptı. HATSU ile yapılan ortak çalışma ile 

köyün kendisine ait olan depoda hem manuel ve sonrası içinde cihaz aktif hale getirilerek 

klorlama yapılması sağlandı. 

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yerel su idaresi ile irtibatlı değil, dolayısıyla koordine bir çalışma 

yürütülmüyor.  

26.02.203 Pazar Defne İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ile iletişim 

kurularak yapılmakta olan çalışmalar ve bölge hakkında bilgi alındı. Aktif olarak sahada çalışan 

çevre sağlık teknisyeni ile görüştüğümüzde; HATSU şehrin tamamına sadece kullanım amaçlı 

şebeke suyu vermeye çalışıyor. Elektrik verilebilen noktalarda mevcut klor cihazları ile 

minimum 1 ppm düzeyinde klorlama yapılıyor. Fakat elektrik olmayan/verilemeyen noktalarda 

klorlama yapılamıyor. Manuel klorlama konusunda yetersizlik var. 

Defne ilçesinde günlük olarak 4-5 noktadan mikrobiyolojik su numunesi alınarak, Eğitim 

Araştırma Hastanesi Bahçesinde bulunan Mobil Halk Sağlığı Laboratuvarına teslim ediliyor.  

Şehrin genelinden alınan yaklaşık 53-55 numune Adana Halk Sağlığı Laboratuvarına 

gönderiliyor. Analiz sonuçları hakkında tüm çabamıza rağmen bilgi edinilemedi. 

*Alınan numunelerin özellikle klor tespit edilen noktalardan alındığı bilgisine erişildi. 

Klorlama yapılamayan yerlerdeki durum hakkında bilgi olmadığı görüldü. 

Örnek: 18/02/2023 tarihli Saraycık girişi 5 tonluk depodan alınan numune analiz sonucu; 

Koliform Bakteri 100 ml de 2 adet tespit edilmiş, 

Örnek: 18.02.2023 tarihli Kurderesi mah. Su numunesinde 100 ml 1 Koliform Bakteri 

tespit edilmiştir. 

Raporda EMS; En muhtemel olarak sayı olarak belirtilmiştir. 

18/02/2023 tarihli raporda Defne ilçesinin 13 ayrı noktasında bakiye klor 2-3 ppm olarak 

tespit edildiği bilgisine ulaşılmıştır. 

  

Sevgi Parkının hemen yanında bulunan okulda yaptığımız ölçümde bakiye klor 2 ppm olarak 

tespit edilmiştir. 



Temin ettiğimiz klor tabletleri ve bakiye klor ölçümü için ortotolidin saha ekiplerine 

dağıtılarak, bakiye klor ölçümü ve manuel klorlama eğitimi verildi. 

Çörlü Mahallesinde de yaptığımız çalışmada; şebeke suyunda 1,5 ppm bakiye klor tespit 

edildi. Kullanma suyu olarak yaygın şekilde kullanım olduğu görüldü. 

İçme suyu olarak ambalajlı su kullanımı olduğu görüldü. 

Sutaşı Mahallesinde yaptığımız çalışmada yaygın olarak tulumba suyu kullanıldığı görüldü. 

Burada bulunan bir çadır kentte 2 adet 1500 kg su deposunda klor olmadığı tespit edildi ve 

manuel klorlama yapıldı. Klor eriyiği hazırlanarak sonraki depolama için çadır kent 

sorumlusuna teslim edildi. 

Samandağ İlçe Merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından standartlara uygun bir 

şekilde kurulmaya başlanan çadır kentte yapılan bakiye klor ölçümünde 10 tonluk depoda 

bakiye klor 1 ppm olarak tespit edildi. Samandağ TTB/SES gönüllü arkadaşlarımız günlük 

olarak takip ettiklerinde ise bakiye klor olmadığını tespit ettiler. Bu depoya suyun Samandağ 

İtfaiye Müdürlüğünden geldiği tespit edildi. İtfaiyeye gidilerek yetkililerle ve HATSU ile 

yaptığımız görüşmede; sondaj kullanıldığı, cihaz ya da kaynağa yönelik sürekli klorlama 

yapılamadığı görüldü. Tankerlerin dolumu esnasında klorlama yapıldığı görüldü. Devamlılığı 

konusunda hassasiyet gösterilmesinin önemi iletildi. 

Aktaş Mahallesinde saha ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada şebeke suyunda klor 

olmadığı, buna rağmen içme ve kullanma suyu olarak kullanıldığı tespit edildi. Durum HATSU 

ya bildirildi. 

Karacanlık Köyünde saha ekiplerimiz tarafından çalışmada klor olduğu, suyun sadece 

kullanma suyu olarak kullanıldığı, içme suyu olarak ambalajlı su kullanıldığı görüldü. 

Kuruyer Mahallesinde saha ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada klor olmadığı, içme 

suyu olarak ambalajlı su kullanıldığı görüldü. Şebekede Klor olmaması HATSU ya bildirildi. 

Emek Mahallesinde saha ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada şebeke suyunda klor 

olmadığı tespit edildi ve HATSU ya bildirildi. İçme suyu olarak ambalajlı su kullanıldığı 

görüldü. 

Uzunardıç Köyünde saha ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada klor olmadığı tespit 

edilmekle birlikte ekiplerimizin klorlama yapması köy muhtarı ve orada bulunan vatandaşlar 

tarafından kabul edilmedi. 

Tahtaköprüde kendi su kaynağını kullanan bir köy. 20 tonluk su depoları var ve klorsuz. 

Ekiplerimiz tarafından klorlandı ve bir miktar klor daha sonraki kullanımlar için teslim edildi. 

Doğanköyde iki faklı mahalleden oluşuyor. 1. Mahallede kendi imkanlarıyla temin ettikleri 2 

adet metal su tankı olduğu, bir tanesinin oldukça kötü durumda olduğu görüldü. Klorlama 

yapıldı. Durum HATSU ya bildirildi. 

İçme suyunun çok yetersiz olduğu görüldü.  

Tuvalet ve banyo imkanlarının çok kötü olduğu, tuvalet giderinin açıkta olduğu görüldü. 



2. mahallede yine saha ekiplerimiz tarafından yapılan çalışma kuyu suyu kullanımının mevcut 

olduğu, tuvalet olmadığı, bu ihtiyaçlarını hemen yakındaki ağaçlık alanda giderdiklerini 

ilettiler. 

Aşağıokçular Köyünde saha ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmada içme suyunun yeterli 

olduğu, sebeke suyunun klorlu olduğu görüldü. 

Ziyaret Köyünde yapılan çalışmada ölçüşü bilinmemekle birlikte su deposu olduğu, klor 

olmadığı tespit edilmiş fakat ekiplerimizin klorlama isteği kabul edilmemiş.   

Harbiye-Halisli Mahallesi Selahaddin Güzel İlkokulu bahçesinde 20 çadırdan oluşan alanda 

yaptığımız çalışmada içme suyu olarak ambalajlı su kullanıldığı, kullanma suyu, wc ve banyo 

için okulun kullanıldığı, şebeke suyunda klor olduğu tespit edildi. 

Bostancı Köyünde yapılan çalışmada şebeke suyunda klor olmadığı tespit edilerek mevcut 

depoda klorlama yapıldı, HATSU ya bildirildi, içme suyunun yeterli miktarda olmadığı 

görüldü. 

Kisecik ve Günyazı Köylerinde yapılan çalışmada içme uyunun ambalajlı su kullanımı ile 

giderildiği fakat yeterli miktarda olmadığı, sebeke suyunda klor olmadığı HATSU ya bildirildi. 

Gümüşgöze Köyünde yapılan çalışmada köyün kendi su kaynağını kullandığı, ASM de 

bulunan WC’nin kullanıldığı, banyoyu kendi imkanlarıyla yapabildikleri görüldü. 

Çardaklı Köyünde yeterli miktarda içme suyu olduğu söylendi, WC ve banyo için spor 

kompleksinin kullanıldığı aynı zamanda evlerini kullandıkları görüldü. 

Maşuklu Köyünde yedi bin nüfus, içme suyu yeterli miktarda değil. Kuyu suyu kullanımı 

yaygın, çöp toplanmıyor, defalarca kez çöpler yakılarak bertaraf edilmiş. 

Tanışma Köyünde 7-8 bin nüfus, 300 tonluk su deposu mevcut, klor yok, üç kez gidildi köye, 

HATSU ile yapılan yoğun iletişim ile klorlama cihazının aktif hale getirilmesi sağlandı. 

Kamberli Köyünde 350 hane,3000 nüfus (felaket öncesi 1000), yıkım yok, eski birkaç ev 

yıkılmış, can kaybı yok, köyün genel durumu iyi. İçme suyu kendi sondajları ile 200 tonluk 

depoya basılıyor ve köye dağılıyor, klor cihazı mevcut ve aktif. Çöp sorunu yok, Sağlık Hizmeti 

için yakındaki Altınözü Devlet Hastanesine gidiliyor. 

Çamlıyayla Köyünde çöp, su, elektrik sorunu yok, evler kullanılıyor. 50 tonluk depo var, klor 

olmadığı halde içme suyu olarak da kullanım hakkında HATSUya bildirildi. 

Ülkü Ocakları ve Osmanlı Ocakları Çadırkentinde 120 çadır, yaklaşık 1500 nüfus, içme 

suyu yeterli, WC ve banyo sorunu yok, çöp sorunu yok, su depolarında itfaiyeden gelen su 

sebebiyle klor yok. 

Askeri Çadır Kentte (Ülkü Ocakları Arkası) 60 çadır, 103 çocuk olmak üzere 240 kişi 

barınıyor. Mülteci yoğunluklu bir alan. Felaketin ilk günlerinde askerler kurmuş, daha sonra 

ayrılmışlar buradan fakat çadırlar kalmış. Mülteciler yoğun olarak yerleşmeye başlamış. Alanın 

tüm işleyişini gönüllü iki genç kadın öğretmen yürütüyor. Yemek temin etmişler (insiyatif 

derneği). İçme suyu yetersiz, WC ve Duş yeterli, kişisel hijyen başta olmak üzere pek çok 

malzemeye ihtiyaçları var. TTB/SES olarak yoğun miktarda hijyen malzemesi bırakıldı. 



Ülkü ocakları bu alana destek verdiğini söylese de, bu hem çadır kentte kalanlar tarafından, 

hem gönüllü koordinatör tarafından yalanlandı. Biz alanda olduğumuz sürede de aynı sonucu 

gözlemledik. 

ANTAKYA İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 

Saha ekiplerimiz tarafından hemen yakınında bulunan dağınık vaziyetteki çadır kentlerde 

yapılan çalışmalarda, buradan sadece itfaiye araçlarının değil pek çok kurumun tankerleri 

tarafından dolum yapılarak şehrin pek çok noktasına su taşıması yapıldığı, şebeke suyundan 

itfaiye içinde bulunan açık havuza su dolumu yapıldığı ve bu suyun klorsuz olduğu ve havuz 

içinde yüzeysel kirlilik olduğu tespit edildi. HATSU ile yapılan yoğun iletişim ve çaba ile 

buraya otomatik klorlama cihazı takıldı. Yüzeysel kirlilik giderildi ve büyük bir sorun çözülmüş 

oldu. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çadır Kentinde 248 personel ve personelin kullanımında olan 

51 çadır var. 117 çadır 634 Roman nüfus (15yaş üstü erkek 185, kadın 166,0-15 yaş 245 kişiden 

oluşuyor.) Aynı çadır kentte yoğun mülteci nüfus var. 53 çocuk, 13 bebek olmak üzere toplam 

160 kişi barınıyor. Şebeke suyu klorlu, çöp düzenli olarak toplanıyor, her çadırda elektrik ve 

aydınlatma var, içme suyu yeterli miktarda mevcut. Çadır kent görevlisi her gün 

numaralandırılmış çadırları tek tek dolaşarak talebi olan kişileri İzmir Büyükşehir Belediyesine 

ait mobil Eşrefpaşa Hastanesi ve Antakya Devlet Hastanesine götürüyor. Psikologlar her gün 

düzenli olarak çadır ziyareti yapıyor, alanda çocuklara yönelik masal evi isimli oyun çadırı 

düzenlenmiş. Çadır kent yoğun trafiğe sahip bir anayol ile bölünmüş durumda. KONTROLSÜZ 

BİR KAVŞAK ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE İÇERİYOR. Konu 

anında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanına iletilerek hız kesici yapılması talep edildi. 

ENKAZ KALDIRMA ve MOLOZ DÖKÜM ÇALIŞMALARI 

Samandağ Milleyha Kuş Cenneti/ Doğal Yaşam Alanı 

“Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü de 

sosyal medyada, "Hatay Milleyha Sulak Alanı'na bir kamyon enkaz atıklarının döküldüğü 

ihbarı üzerine Doğa Koruma Milli Parklar, malzemenin kaldırılmasına başlamıştır. 302 kuş 

türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, DKMP tarafından koruma altındadır." 

Felaketin ilk günlerinde gündeme gelen; Milleyha Doğal Yaşam alanın tam ortasına ve binlerce 

deniz kaplumbağasının üreme alanı olan Samandağ sahiline enkaz molozlarının dökülmesinin 

sosyal medyada yer alması üzerine engellenmiş ve dökülen atıkların temizlendiği bilgisine 

rağmen, bölgede yaptığımız çalışmada; 

Söz konusu atıkların yoğun ve devamlı olarak Milleyha Doğal Yaşam Alanının hemen sınırına, 

içinde 500 çadır ve binlerce insanın barındığı Samandağ Stadyumuna 50 metre mesafedeki 

alana dökülmeye devam ettiği tespit edildi. 

Çevre Bakanlığının ilgili mevzuatına ve Kıyı Koruma Kanuna tamamen aykırı bir şekilde 

hareket edildiği, çalışmalar esnasında hiçbir şekilde sulama yapılmadığı, hafriyat 

kamyonlarının üstü açık bir şekilde çalıştığı, ilçenin tamamını etkileyen yoğun bir toz ve kirlilik 

oluşumuna sebebiyet verilerek halk sağlığının tamamen göz ardı edildiği tespit edildi. 

Antakya  

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde; 



Kuruyer ve Koçören mevkilerinin resmi moloz döküm yeri olarak belirlendiği bilgisine rağmen 

Antakya’nın değişik yerlerinde bu çalışmaların yapıldığı bilgisine ulaşıldı. 

Antakya şehir merkezinde yoğun olarak başlayan enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde 

görüntüledik. Bu çalışmalarda hiçbir şekilde sulama yapılmadığı, çok sayıda kamyonun (DSİ 

ve değişik İl Özel İdaresine ait vb.) üstü açık bir şekilde ve çok çok hızlı bir şekilde şehrin 

hemen yakınında bulunan kısmen tarım arazisi olan KURUYER? Mevkiine döküm yaptığını 

tespit ederek görüntüledik. 

Altınözü ilçesinden geldiği söylenen molozların döküldüğü Harbiye yolu ile Altınözü yolunun 

bağlandığı Kamberli mevkiinde de; özel bir şirkete ait kamyonlar ve iş makineleri ile tamamen 

tarım arazisi (zeytinlik) olan bir alana yoğun bir şekilde moloz dökümü yapıldığını, yine burada 

da kamyonların üstünün açık olduğu, hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği önleminin 

alınmadığı, Çevre Bakanlığının ilgili mevzuatına aykırı bir şekilde çalışmaların yapıldığını 

tespit ederek görüntüledik. 

Doktorlar Sitesi/Saraykent mevkiinde tamamen meskûn mahalde yoğun bir moloz dökümü 

yapıldığını tespit ederek görüntüledik. 

Antakya İl Jandarma Komutanlığı arkasında moloz dökümü yapıldığı bilgisi ile bölgeye gittik 

fakat kolluk tarafından geçişimize izin verilmedi. Herhangi bir tespit ve görüntüleme 

yapamadık. 

ÖNERİLER: 

Depremzedelerin en önemli ihtiyacı olan temiz suya erişimi bir an önce sağlanması, 

Köyler dahil olmak üzere içme ve kullanma amaçlı kullanılan suyun klorlanması ve 

analizlerinin düzenli yapılması, 

Su analizlerinin düzenli bir şekilde halk ve kurumlarımla paylaşılması,  

Enkazların kaldırılması boyunca şirketlerin ve resmi kurumların denetlenmesi,  

Enkazların toz yaratmayacak şekilde sulanarak kaldırılması, 

Enkazların başka bir çevre felaketine yol açmayacak şekilde uygun yerlere aktarılması, doğal 

sit alanları, tarım arazileri, yer altı su kaynaklarının olduğu bölgelere dökülmemesi, 

Enkaz kaldırma çalışmalarında yer alan tüm personele koruyucu maske ve ekipman verilmesi, 

işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması. 

 

 

 

 


