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1.

Genel Durum

24 Ocak saat 20:55'te Elazığ ili, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem can ve mal kayıplarına yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD)
akşam saatlerinde yayınladığı güncellemelere göre depremde 29 kişi hayatını kaybetti,
1.466 kişi de yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları enkaz bölgelerinde devam ederken
henüz durum tespiti yapılamayan çevre bölgeler ve köylerin olduğu biliniyor.

HARİTA 1 - ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİVRİCE
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2.

İhtiyaç Tespiti Yapılan Bölgeler

Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan yola çıkan Hayata Destek ekipleri 25 Ocak sabahı itibarıyla
afet bölgesinde ihtiyaç tespiti çalışmalarına başladı. Ekipler Elazığ ve Malatya'da İl AFAD
ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon sağlarken, ilçe, mahalle ve köy ölçeğinde de inceleme yapmaya devam etti. Diğer yandan merkez ve saha ofislerimizdeki
ekiplerimiz yerel yönetimlerle iletişime geçmeye çalışarak ihtiyaç ve durum tespiti çalışması diğer ayağını yürüttü.

GRAFİK 1 ELAZIĞ VE MALATYA'DA ULAŞILAN YETKİLİ SAYISI
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Saha ekiplerimiz Elazığ ilinin Maden, Sivrice ve Gezin belediye/belde merkezlerini,
30’dan fazla köy/mahalleyi ve Elazığ merkezde zarar görmüş mahalleleri ziyaret ederek
yerinde incelemelerde bulundu. Diğer yandan Valilik ve AFAD Kriz masası ile görüşmeler
yürüttü.
Malatya ilinde ise Pütürge ve Doğanay ilçe merkezleri ve ondan fazla köy/mahalle yerleşim alanını (köy/mezra) ziyaret ederek gözlemlerde bulundu, AFAD İl Müdürü ve ilgili
Vali Yardımcısıyla görüştü.
Saha ekiplerimizin çalışmalarına ek olarak, genel merkez ve saha ofislerimizden oluşturulan diğer bir ekibimiz telefon aracılığıyla Elazığ ve Malatya’nın on dokuz ilçesinde birçok yetkiliye ulaşarak hem genel durum hem de ihtiyaç tespitine yönelik görüşmeleri
tamamladı.

2.1.

Elazığ’da İlk Durum Tespiti

Hasar tespiti devam ederken Hayata Destek ekibinin yaptığı durum tespiti çalışmalarında Sivrice, Maden ve Elazığ merkezde hasar meydana geldiği ve acil ihtiyaçların olduğu belirlendi.
Merkezde özellikle Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Sürsürü, Nailbey, Çatalçeşme, İcadiye,
Rızaiye, Kırklar, Aksaray, Salıbaba, Cumhuriyet ve Kızılay mahallelerinde hasar olduğu
belirlendi. Gıda ve barınma (özellikle konteynır, çadır, battaniye, kışlık giyecek ve ısınma)
ihtiyaçları öne çıktığı gözlemlendi.
Sivrice’de Elmasuyu, Kamışlık, Günay, Alıncı, Kültür, Akseki, Gözeli, Duygulu, Dörtbölük,
Yürekkaya, Çevrimtaş, Kılıçkaya, Yedipınar ve Yaruşağı mahallelerinde hasar olduğu bilgisine ulaşıldı. Barınma ve gıda ihtiyaçları öne çıkarken konteynır, çadır, battaniye, sıcak
yemek, ilaç ve hayvanlar için barınak desteği ihtiyaçları belirlendi.
Maden İlçesinde ise Kartaldere, Naldöken ve Tekevler mahallelerinde hasar olduğu, öncelikli olarak barınma ve gıda desteğine ihtiyaç olduğu belirlendi. Konteynır, çadır, battaniye, kışlık giyecek, ısınma ve gıda desteğine ihtiyaç olduğu bilgisine ulaşıldı.
İhtiyaç analizi çalışması devam ederken AFAD ve Kızılay ekiplerinin çadır dağıtımına
başladığı görüldü.
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2.2.

Malatya’da İlk Durum Tespiti

Malatya’daki depremden en çok etkilenen ilçelerin Battalgazi, Doğanyol, Kale ve Pütürge
ilçeleri olduğu tespit edildi.
Battalgazi ilçesinin 49 mahallesinde ilgili yetkililere telefonla ulaşıldı. Halen hasar tespiti yapılamayan mahalleler olmakla birlikte, barınma ve gıda ihtiyaçları Alacakapı, Aslanbey ve Beydağı mahallerinde yoğunluk gösterdi. Çevherizade, Çirikpinar, Çolakoğlu,
Çolaklı, Dolamantepe, Kadiçayiri, Karabağlar, Karahan, Orduzu ve Paşaköşkü’nde evlerde
hasar olduğu görüldü ancak ihtiyaç belirtilmedi. Alacakapı, Aslanbey, Beydağı, Düzyol,
Kamıştaş, Kuluşağı ve Pelitli mahallelerinde de hasar olduğu bilgisine ulaşıldı. Öncelikli
ihtiyaçların barınma (konteynır, çadır, battaniye ve ısıtıcı) ve gıda olduğu belirtilirken
bazı muhtarlar psikolojik destek ihtiyacından da bahsetti. Ayrıca görüşmelerde hayvanlar için barınak ve bakım desteğinin de altı çizildi.
Doğanyol’da 14 mahallede ilgili yetkililere ulaşıldı. Gökçe, Koldere, Çolak ve Gümüşsuyu
en çok etkilenen mahalleler olarak tespit edildi. Barınma (battaniye, çadır ve soba) ve
gıda, ihtiyacı olduğu belirtildi.
Kale ilçesinde 18 mahalle muhtarına ulaşıldı. Hasar tespiti çalışmalarının büyük ölçüde
devam ettiği ilçede Soğukpınar, Bağlıca, İkizpınar, Uzunhüseyin, Uyanık, Salkımlı, Kale,
Abuşoğlu ve Güneyce mahallelerinde hasar olduğu bilgisine alındı. Barınma (çadır ve
Battaniye), gıda (sıcak yemek) ve hayvanlar için barınak desteği belirtildi.
Pütürge’nin hemen hemen her köy ve mahallesinde ihtiyaç olduğu bilgisine ulaşıldı. Öncelikli ihtiyaçlar barınma ve gıda olarak bildirildi. Alihan, Aktarla, Balpınarı, Bölünmez,
Deredüzü, Gözlüce, Koçköy, Korucak, Kozluk, Osmaniç, Örencik, Taşmış, Tekederesi, Teluşağı Tepehan, Ulutaş, Uzunkoru, Uzuntaş ve Yamaç mahallerinde temel barınma ve
gıda ihtiyaçlarının yanında içme suyu ve hayvanlar için barınak desteğine ihtiyaç olduğu tespit edildi.
İhtiyaç analizi çalışması devam ederken AFAD ekiplerinin çadır dağıtımına başladığı
gözlemlendi.

4 Hayata Destek Elazığ-Malatya Depremi Durum Raporu V1 | hayatadestek.org

3.

Öncelikli İhtiyaçlar

3.1.

Barınma ve Gıda Dışı İhtiyaçlar

Tüm bölgelerde tespit edilen en öncelikli ihtiyaç barınma olarak öne çıkıyor. Evleri yıkılan ya da hasar gören insanların kışlık çadır, konteynır, battaniye, yatak, ısınma desteği
ve kışlık giyeceğe (özellikle çocuklar için mont) ihtiyacı olduğu belirlendi. Etkilenen
bölge halkı zarar görmemiş okul ve camilere yerleştirilirken bazılarının da (özellikle Elazığ’da) depremden etkilenmemiş ya da daha az etkilenmiş bölgelerdeki akraba ve yakınlarının yanına gittikleri görüldü.
Yetkililerin ve bölge halkının altını çizdiği bir diğer ihtiyaç ise köylerde hayvanlar için
barınak desteği oldu. Ahırları yıkılan bölge halkının hayvanlarının soğukta dışarıda kaldığı ve acilen çadıra ihtiyaçları olduğu belirtildi. Kırsal bölgelerde kerpiç evlerin alt katı
ahır olarak da kullanıldığından, evi yıkılan ya da hasar görenlerin sadece evlerini değil
aynı zamanda ahırlarını da kaybettikleri tespit edildi.
AFAD’ın bölgeye 8.565 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17.218 yatak ve 31.227 battaniye sevk ettiği bilgisine ulaşıldı. Türk Kızılayı’nın ise 2.500 çadır, 14.000 battaniye, 5.000
yatak ve 1.400 soba temin ettiği belirlendi.

3.2.

Gıda Güvenliği

Muhtarlardan ve bölge halkından alınan bilgiye göre gıda desteği (özellikle sıcak yemek)
ihtiyacı öne çıktı.
AFAD ile koordinasyon halinde Elazığ Merkez’de Tevfik Yaramanoğlu İlkokulu’nda barınan ailelere de Hayata Destek tarafından akşam yemeği sağlandı. Bazı bölgelerde de Kızılay’ın sıcak yemek dağıtımına başladığı gözlemlendi

3.3.

Su, Sanitasyon ve Hijyen

Bazı mahallelerde hijyen malzemelerine ihtiyaç olduğu tespit edilirken Malatya’da sadece bir mahallede içme suyu ihtiyacı belirlendi.

3.4.

Eğitim

Bazı köy ve mahallerde okulların hasar gördüğü tespit edildi. Malatya’nın Pütürge ilçesinde taşımalı eğitim yapılan Tepehan İlk ve Orta Okulu’nun ve öğretmen lojmanlarının
hasarlı olduğu gözlemlendi.
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3.5.

Sağlık

Soğuk hava nedeniyle başta çocukların hasta olma riski altında olduğu gözlemlendi. Birkaç köyün yollarının kapalı olması sebebiyle hastaneye erişimde zorluk yaşan kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.
Özellikle Malatya’da etkilenen bölgenin daha çok yazın oturulan bir bölge olması nedeniyle bu mevsimde mevcut nüfusun çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu ve sağlık ihtiyaçlarının söz konusu olduğu belirlendi.

3.6.

Psikolojik Destek

Bazı bölgelerde özellikle çocuklar için psikolojik desteğe ihtiyaç olduğu bilgisine ulaşıldı.

4.

Alanda Faaliyet Gösteren Kurumlar ve Koordinasyon Mekanizmaları

(Kamu, STK, BM gibi kurumların hizmetleri ve belirttikleri ihtiyaçlar)
Hayata Destek ekibi, çalışmalarını Elazığ ve Malatya’da kurulan Valilik kriz masaları,
AFAD, Kaymakamlık ve Kızılay ile koordineli şekilde yürütmektedir. Bölgede IHH ve Yardım Eli Derneği de çalışmaya başladı.
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5.

Bölgeden Fotoğraflar

***
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