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Sanı Konukoğlu Tıp Merkezi, her alanda hizmet vermeye devam ediyor. 
1.Mayıs. 2003 Perşembe günü sabaha karşı 03:27’de Bingöl’de gerçekleşen 6.4 
şiddetindeki depremin haberini alır almaz hastanemizden 9 kişiden oluşan bir  
ekiple yola çıktık. En uygun donanımla, en kısa zamanda bölgeye ulaştık.
Bingöl Valiliği, bizi depremden ölümcül darbeyi alan Çeltiksuyu Yatılı İlköğretim
 Bölge Okulu Yatakhanesi’ne yönlendirdi. Tüm Türkiye’den Arama ve kurtarma 
ekiplerinin bir anda ulaştığı, 198 öğrenci ve 1 öğretmenin enkaz  altında 
kaldığı, Çeltiksuyu Öğrenci Yurdu’nun etrafında binlerce insan, binlerce yürek 
endişeli korkulu gözlerle yapılan arama kurtarma  çalışmalarını izliyordu. Bir 
kişi bulunduğunda bütün herkes oraya koşuyor  “Acaba benim çocuğum mu?” diye…. 
Gecenin karanlığı bastırırken Çadırımıza yerleştik. Tam teşekküllü bir sahra 
hastanesi kurduk. Cerrahi 
Müdahale yapabilecek donanıma sahiptik. 2 gece 3 gün boyunca enkazdan çıkarılan  
öğrencilere, arama- kurtarma  ekiplerine ve bölge halkına gereken sağlık 
hizmetini en kısa zamanda sağlamaya çalıştık. Böylece hastanemiz,malzeme ve tıbbi
 hizmet sağlamak açısından en kaliteli hizmeti Bingöl’e de ulaştırmış oldu.
Genel Müdürümüz Dr. Asım Güzelbey’ in başkanlığında, Acil Sorumlu Hekimi Dr. Suat
 Özerbaş, Acil Servis hemşiresi Serap Şiraz, Paramedik Eray Bozlar, Ambülans 
Şöforleri Sedat Bilgiç, Talip İlhan, Housekeeper Murat Kayar, Menderes Aydın ve 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Hande Direkçi’den oluşan ekip > görevi başarıyla 
tamamlayıp, 03 Mayıs Cumartesi saat 19:00’da Gaziantep’e  döndüler.
 
SANİ KONUKOĞLU TIP MERKEZİ

-------------------------------------
Bingöl Kişisel Değerlendirmeler 
 AKA Arama Kurtarma Araştırma Ekibi  üyesi olarak ve ITU Fen Bilimleri Enstitüsü Afet ve Acil Durum
 Yönetimi Master öğrencisi olarak aşağıdaki tespit ve önerilerim dikkatinize sunulmak üzere şahsım  Mehmet
 Hakkı Bilgitekin tarafından kaleme alınmıştır.Arz ederim. 

 Tespitler
 a. Bingöl merkezde kısmi yıkımlar hasarlar 3-5 yapıda yoğun  yıkım nedeniyle kurtarma personelinin yığılması
 b. Sağlık ekip ve personeli ilk saatlerde yetersiz iken ilerleyen saatlerde aşırı yığılma
 c. Valiliğe uğramadan bilgi vermeden müdahale için bölgeye intikal eden ekiplerin yığılması sonucu muhtemel
 kaynak israfı
 d. Suların kısmen ve genelde  kesik olması 
 e. Çöplerin toplanamaması
 f. Muhtemel salgın hastalık riskleri
 g. Çadırların yeterli sayıda temin edilememesi, temin edilip toplu bakim alanlarında kurulan çadırların çadır
 kentlerin var olmasına rağmen halkın bu toplu bakim alanlarına girmek istememeleri
 h. Enkazdan çıkarılan canlı yaralı ölülerin kayıtlarının tutulamaması, sadece şayi olarak tutulan kayıtlardan yas
 isim ve benzeri bilgilerin elde edilememesi
 i. Aşevi sıcak yemek acil gıda yardımının yetersizliği ve eksikliği ve devamlığının sağlanamaması
 j. Tuvalet ihtiyacı karşılanmasında yetersizlik
 k. Elektrik kesiklikleri ve iletişim kesiklikleri
 l. Ulaşımda zaman yaşanan yoğun trafik
 m. Enkaz yönetiminin yapılamaması
 n. Psiko sosyal destek sağlanamaması

 Düzeltilmesi gereken Hususlar... 
 1. Olağan halleri yöneten yöneticilerin olağanüstü hallerde yetersiz kalması 
 2. Zarar azaltma ve hazırlık safhalarına önem verilmemesi
 3. Binalarda yapısal unsurlarda gerekli güçlendirmelerin yapılması 
 4. Yapısal olmayan tadilatların yapılması
 5. Eğitim ve ekipmanlarda eksik standartlar



 Sonuç:
 Etkin Afet ve Acil Durum Yönetimi, Olay Komuta Sistemi, Acil Durum organizasyon Yapısı Olağan ve olağanüstü
 yapı ile uyumu daha fazla önemsenmelidir. Afet ve Acil Durum Yöneticilerinin bu konu ile ilgili uzmanlık
 eğitimlerinin arttırılması önemsenmelidir. Tüm kaynaklar eşgüdüm içinde bütünleşik ve bilimsel afet yönetim
 sistemi içinde oluşturulup uygulanmalıdır. 
 Karsı karsıya kalacağımız tehlike ve oluşturdukları riskler afet ve acil durumlar öncesi bilinmelidir. Sivil toplum
 kuruluşları, gönüllüler, tüm resmi  kurum ve kuruluşların etkin katilimi ile zarar azaltma ve hazırlık çalışmaları
 yoğunlaştırılmalı , tehlike ve risk analizleri yapılmalıdır. Standartlar, eğitimler, saha çalışmaları, tatbikatlar göz
 ardı edilmeden gönüllülerde dahil olmak üzere yapılandırılmalıdır. Güçlü bir afet bilinci oluşturulmalıdır. 
 Medyanın gücü etkin şekilde kullanılmalıdır. Tek basına devletin afete karsı koyması yerine birlikte sivil resmi
 gönüllü eşgüdüm içinde çalışmalara ağırlık verilmelidir. Gönüllüleri koruyucu yasa ve 
 düzenlemeler yapılmalıdır. Afetteki çok baslılık yerine  tek baslı yönetime gecikmelidir.

 
 

Arkadaşlar kısaca durum söyle..

 Ağ-17 tespit ekibi bugün için çalışmalarını bitirmiştir ve dönmek üzere hazırlıklara başlamıştır. Şu anda
 edindiğimiz izlenim, bölgeye bol miktarda yardım malzemesinin bulunduğu ve daha fazla yardım ihtiyacının
 bulunmadığıdır.

 Görüşme Yaptığımız resmi kuruluşlar;

 Valilik:
 Vali Yardımcısı Hüseyin Öner Genel olarak, herhangi bir yardıma ihtiyaç yok ama gelen yardımların dağıtılması
 konusunda şu esnada sorun yaşandığı için halk gergin durumda.Radyo ve televizyonlarda genelde çok fazla gibi
 gözüküyor ama sorun malzeme eksiği değil, gelen malzemelerin şu esnada bazı nedenlerden dolayı
 dağıtılamaması. Vali yardımcısının bize anlatmaya çalıştığı konu; kendi içlerinde kurum olarak henüz tam
 organize olamadıkları için halktan gelen yardım veya ihtayaç taleplerini tam anlamıyla yönlendiremiyorlar. 
 Ayrıca tv 'lere de biraz yansıdığı gibi bazı gerginliklerin yaşanıyor olması da mevcut malzemelerin dağıtılmasını,
 gerekli organizasyonların yapılmasını geciktiriyor. Eğer valilik ve diğer resmi kurumlar içlerindeki organizasyon
 sorununu  aşabilirlerse halk da gerekli yardımı alabilecek. Yardım dağıtımı organizasyonu konusunda valilik ve
 askerlik kesinlikle dışarıdan çalışan kurumların işe girişmesine izin vermiyor. Bu tamamıyla kendi kontrollerinde
 yürütülecek. O nedenle Ağ-17 olarak konaklama ve gıda ya da benzeri ihtiyaç dağıtımında, önceki
 dağıtımlarımıza benzer bir çalışma yapamayız. 
 Ayrıca ihtiyaç olmadığı için bu tarz bir yardım toplama kampanyasına, şu an  için gerek de yok.
 Valilik muhtemel olabilecek ilaç ve tıbbı malzeme ihtiyacı için bizi  SSK ve Devlet Hastanesine yönlendirdi.

 SSK Hastanesi Opr Dr. Ali Dursun Kara
 Hastane de hasarlı olduğu için acil servisi bahçeye kurmuş durumdalar.
 Hastanenin genel cerrahı ve başhemşiresi çok acil ve büyük olmamakla beraber ihtiyaçların geniş spektrumlu
 antibiyotikler, öksürük şurubu, grip ilacı ve ağrı kesiciler (bu ilaçların özellikle çocuklar için olan türleri)
 yönünde olduğunu belirttiler.  Gerçi bu malzemeleri teminde de çok büyük sorun
 yaşamıyorlar (acil durumda SSK anlaşmalı eczanelerden alabiliyorlar) ama gönderilmesi halinde kabul edecekleri
 acil ihtiyaçlar bunlar.
 Ayrıca diğer hastanelerin ameliyathaneleri kullanılamadığı için SSK ameliyathanesi kullanılacak. O nedenle bir
 adet anestezi cihazına ihtiyaçları var.

 Devlet Hastanesi Tıbbi Yardımlardan Sorumlu Dr. Burhan Söker
 Hastane bahçesine acil durumlar için gerekli müdahele çadırları kurmuşlar.
 Ayrıca bir adet de mobil hastane kurulmuş durumda. Verilen bilgiye göre Kan Bankasında ihtiyaç fazlası kan var
 ve iade edilecek (bozulmamaları için).
 Tıbbi malzeme olarak hiçbir ihtiyaçları yok. Ancak personel konaklaması için çadır ihtiyaçları var. Kaldı ki
 bölgeye Kızılay bol miktarda çadır gönderdiği için oradan temin edebileceklerini düşünüyoruz. Bu amaçla da
 Kızılay'daki irtibatlarımız ile görüştük, durum hakkında bilgi aldık.
 Kızılay ikinci bir emire kadar kamu kuruluşlarına ve halka yardımları durdurmuş durumda (bölgede Kızılay’ın
 kesinlikle ağırlıklı varlığı söz konusu - 5 adet seyyar mutfak, 5 ton kuru gıda, 3500 çadır, binlerce battaniye vs
 malzemeler bölgede dağıtıma hazır). Yardım dağıtımına başlamaları halinde hastane ile irtibata geçeceklerini
 belirttiler.
Bizim izlenimlerimiz:Yukarıda yazdıklarımız genel durumdur. Bize göre DUYURU 'dan yardım talep edilmesine
 gerek yok. Şu ana kadar gelmiş olan yardımları da yukarıda anlattığımız çerçevede yönlendirmemiz yeterli
 olacaktır. Ancak bizim Ağ-17 olarak daha fazla bir çalışma yapmamız gereksiz görünüyor. Biz de bu akşam



 dönüyoruz.
 SONUÇ: Şu ana kadar pek çok noktadan maddi ve malzeme olarak yardım talebinde bulunuldu. Biz, Ağ-17
 olarak herkesin büyük çaba sarf ederek yaptığı bu çalışmanın sonuç olarak faydalı bir şekilde 
 değerlendirilmesinden sorumluyuz ve şu an için belli bir miktarın ötesinde malzemeyi aktarabileceğimiz bir nokta
 yok görünüyor.
 Bu yüzden yardım organizasyonlarını bir süre için durduruyoruz. 
 Bölgedeki hastane ve resmi kuruluşlar ile irtibat halinde kalacağız ve bir talep belirtilmesi durumunda bunu
 karşılamak için sizleri bilgilendireceğiz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

 Ağ-17 Yardım Gönüllüleri
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