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ELAZIĞ - MALATYA SAHA DURUM RAPORU – (V.2.) 
 

Şehir/Bölge Elazığ ve Malatya  
Afet Tarihi / Rapor tarihi 24 Ocak 2020 / 28 Ocak 2020 
İletişim  Volkan Pirinççi, Operasyonlar Koordinatörü vpirincci@hayata-

destek.org 
Pınar Emine Gökgün, Program Geliştirme ve Kalite Koordinatörü 
pgokgun@hayatadestek.org 

 
1. Genel Durum  
24 Ocak saat 20:55'te Elazığ ili, Siv-
rice ilçesinde meydana gelen 6,8 
büyüklüğündeki deprem can ve mal 
kayıplarına yol açmıştır. İlk depre-
min artından 1238 artçı şok bölgeyi 
sallamaya devam etmiştir. Son gün-
cel verilere göre depremde 41 insan 
yaşamını kaybetti, 1600 kişi yara-
lanmıştır. Arama-kurtarma çalış-
maları sonlandırılmış bulunuyor. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı’nın (AFAD) güncel raporla-
rına göre hasar gören bina sayısı 11 
bin 32 olurken, 274 bina kullanıla-
maz hale gelmiştir.  
 
2. Hayata Destek İhtiyaç Analizi  
Hayata Destek Derneği 25 Ocak sabanından beri Elazığ ve Malatya şehirlerinde operas-
yonlarını sürdürmektedir. Ekiplerimiz ihtiyaç analizi çalışmalarını Valiliğin Kriz Yöne-
tim Merkezi ve AFAD’ın il müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde yürütmekteler. STL 
ekipleri Elazığ ve Malatya şehirlerinin yanı sıra Diyarbakır’da köy ve mahalleleri ziyaret 
etmiştir. 3 il, 6 ilçeye yayılmış 36 köy ve mahalle ziyaret edilmiş, bunun yanı sıra Elazığ 
ve Malatya’da 20 ilçeden muhtarlıklar ve topluluk liderleriyle telefon aracılığıyla görüşül-
müştür. Hayata Destek Ekiplerinin ziyaret ettiği bölgeler aşağıdaki gibidir.  
 

İL İLÇE MAHALLE / KÖY 
 
ELAZIĞ 

Elazığ Şehir 
Merkezi 

Mustafapaşa, Sürsürü 

Sivrice Çevrimtaş,Doğanbağı, Dörtbölük, Duygulu, Ilıncak, Kalaba, Kaya-
bağları, Kılıçkaya, Kösebayır,  Yaruşağı, Taşlıyayla and Yürekkaya 

Maden Gezin, Maden Center 
 
MALATYA 

Pütürge Tepehan, Korucak, Aliçeri, Alihan, Bölükkaya (Hüsükuşağı), Ak-
tarlı, Aktarla, Ormaniçi, Sahilköy, Ulutaş, Örencik, Esencik 

Doğanyol Kökpınar Damlı, Doğanyol Center 
DİYARBAKIR Çüngüş Malkaya, Akbaşak, Gökçepelit, Koçören 
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3. Sektöre Göre İnsani Yardım İhtiyaçları ve Eksikler  
3.1. Barınma ve Gıda-dışı İhtiyaçlar 
 
Kentsel bölgelerde nüfusun büyük kamu yetkilileri tarafından açılan okul, camii ve ka-
palı spor salonu gibi alanlara alınmıştır. Böylece yerel nüfusun soğuk geçen gecelerden 
korunması ve çok sayıda insanın barınma ihtiyacının karşılanması sağlanmıştır. Birçok 
aile çadır alanlarında çadırlarda ya da depremden daha az etkilenen bölgelerde yaşayan 
ailelerinde kalmaktadırlar. Bazı hanelerin birden fazla ailenin barınma ihtiyaçlarını kar-
şılama sebebiyle aşırı kalabalıklaştığı gözlemlenmektedir.  
 
Kentsel ve kırsal alanlarda kişisel eşyaları zarar gören aileler kışlık kıyafet, prefabrik ba-
rınak, soba/ısıtıcı, yalıtım malzemeleri, su geçirmez muşamba, mutfak malzemeleri, bat-
taniye ve yatak ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir.  
 
28 Ocak verilerine göre AFAD bölgede 24,353 hane çadırı, 400 kamusal kullanım çadırı, 
27,730 yatak, 66,751 battaniye, 4,312 soba dağıtmıştır.  
 
Kırsal bölgelerde nüfus besi hayvanları açısından endişelidir çünkü çok sayıda ahır dep-
remde yıkılmış ya da hasar görmüştür. Türkiye’nin doğu bölgelerinde tuğla evlerin alt 
kısımları hayvan sığınağı işlevi de görmektedir. Bu yüzden özellikle köylerde ve kırsal 
mahallelerde besi hayvanlarını sıcak tutmaya yönelik ihtiyaçlar söz konusudur. Hane-
lerle birlikte birçok ahır hasar görmüştür ve acil onarım ihtiyaçları söz konusudur.  
 
STL afet yardımı faaliyetlerine, hayvancılık yapan hanelere hayvan barınağı desteği sağ-
layarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri ile işbirliği halinde başla-
mıştır. Dağıtılan hayvan barınağı kitiyle hayvanlara geçici barınak sağlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 1. Hayvan Barınağı Kitleri - Nakliye                    Resim 2. Geçici Hayvan Barınağı - Kurulu 
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3.2. Gıda Yardımı  
Hayata Destek ekiplerinin ulaştığı bazı köy ve mahallelerde gıda yardımı ihtiyacı tespit 
edilmiştir. Aileler günde üç kere sıcak yemek yeme ihtiyacına bilhassa vurgu yaptığı göz-
lemlenmiştir.  

28 Ocak itibarıyla güncel resmi verileri göre AFAD Elazığ’da 59,315 sıcak öğün, Malatya’da 
35,000 sıcak öğün sağlamıştır. Türk Kızılayı ise 75,370 kişiye kahvaltı, sıcak öğün ve çorba 
sağlamıştır.  
 
3.3. Su, Sanitasyon ve Hijyen (WASH) 
Bazı mahallelerde hijyen ürünleri ihtiyacı ön plana çıkarken, Sivrice’de bulunan iki 
köyde çeşmelerin hasar görmesi sebebiyle içme suyu sıkıntısı olduğu anlaşılmıştır. Ma-
latya’da tespit edilen içme suyu ihtiyacı ise karşılanmıştır. Bebek bezi ihtiyacı olduğu 
bildirilmiştir.  
 
3.4. Eğitim 
Bazı mahallelerde okulların depremden zarar gördüğü tespit edilmiştir. Pütürge’de çevre 
mahallelerden öğrencilere eğitim veren ve ilkokul-ortaokul olarak hizmet veren ilçe okul 
binası hasar görmüştür. Bunun yanında, öğretmen evi de kullanılmaz duruma gelmiştir.  
 
3.5. Sağlık, Beslenme ve Psikolojik Destek  
 
Depremden etkilenen nüfus için sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kış şartları önemli bir 
sağlık riskidir ve çocukları hastalık riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Kar yağışı sebe-
biyle bazı köylere erişim kapanmıştır ve bu yüzden bazı bölgelerde sağlık hizmetlerine 
erişimde sorun yaşanmaktadır.  
 
Malatya’nın depremden en kötü etkilenen bölgeleri, aslen yazın kalabalık olan bölgeler-
dir ve kışın bölge nüfusunun çoğunluğu yaşlılardan oluşmaktadır. Sonuç olarak diğer 
bölgelere kıyasla, bu bölgede etkilenen nüfusun özel tıbbi ve sağlık hizmeti ihtiyaçları 
olduğu bildirilmektedir.  
 
Depremden etkilenen kırsal ve kentsel bölgelerde bebek maması ihtiyacı vardır.  
 
Hayata Destek’in ziyaret ettiği bazı köy ve mahallelerde muhtarlar, öğrenmenler, kamu 
yetkilileri ve topluluk üyeleri bilhassa çocuklara yönelik psikolojik ilk yardım ve psiko-
sosyal destek ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir.  
 

4. Koordinasyon  

Hayata Destek ekipleri Valilikler, Afet Yönetim Merkezi, AFAD İl Müdürlüğü, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlükleri, Türk Kı-
zılayı ve bölgede faaliyet yürüten diğer sivil toplum kuruluşları ve girişimlelr ile yakın 
koordinasyon içinde çalışmaktadır.   
 
Ulusal sivil toplum kuruluşlarından (STK, topluluk temelli kuruluşlar ve gönüllü grupları) 
bir araya gelerek platform oluşturmuş ve daha iyi, daha koordine acil yardım sağlanma-
sını amaçlamışlardır. STL Afet Koordinasyon Platformu acil yardım girişimlerini AFAD, 
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İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve sahada faaliyet yürüten diğer paydaşlar ile yakından 
koordine etmekte ve desteklemektedir. Haya-ta Destek, bu platformun üyelerindendir. 
AFAD, Türk Kızılayı ve diğer paydaşlarla koordinasyonu sağlamak için Valiliğin Afet Kriz 
Masası öncülüğünde yapılan koordinasyon toplantılarına düzenli katılım gösterilmekte-
dir.  
  

 

 
 

5. Afet Bölgesinden Fotoğraflar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Koordinasyon Toplantısı 

Resim 4.. Hayata Destek Ekipleri Operasyon Planlamada  
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