SAHA DURUM RAPORU

Yer

İzmir, Türkiye

Tarih

06.11.2020

Hazırlayan

Hayata Destek / Support to Life (STL)

1. Duruma genel bakış
30 Ekim günü yerel saatle 14:50 (11:50 GMT)
civarında
Ege
Denizi’nin
güneyinde
6.6 1
büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem
Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve
Kuzey Makedonya’da hissedildi. Türkiye’de deprem
İstanbul, Bodrum, Muğla ve Manisa illerini de içine
alan geniş bir bölgeyi etkiledi. 4 Kasım günü Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir ilinde
114 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 1035
kişinin yaralandığını bildirdi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na göre acil olarak yıkılması gereken veya
ağır hasarlı 178, orta hasarlı 176 ve kısmen hasarlı
1143 bina bulunmaktadır. İncelenen 9.314 binada
hasar bulunamamıştır.

Kaynak: ABD Jeolojik Araştırması

Ayrıca, depremin kısmi tsunamiye neden olduğu Seferihisar’da 1 yaralı ve 1 ölü olduğu bildirildi. Türk
devleti İzmir’de acil durum ilan etti ve acil yardım ve STK ekipleri dışında şehre girişleri sınırladı.
2. Nüfus verileri
Aşağıda İzmir’deki depremde etkilenen nüfusla ilgili rakamlar verilmiştir.
.
Toplam
Toplam Nüfus - İzmir

1

4.367.251

Bornova’nın Nüfusu

450.992

Bayraklı’nın Nüfusu

312.264

Sefherihisar’ın Nüfusu

Kaynak

44.506

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
(2019)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
(2019)
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
(2019)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bildirilmiştir, ileride değişebilir.

Saha Durum Raporu

Yıkılan bina sayısı
Ağır hasarlı bina sayısı
Ölü sayısı
Yaralı sayısı

17

AFAD

178

Yetkililerin tahmini

114

AFAD (04.11.2020 itibarıyla)

1035

AFAD (04.11.2020 itibarıyla)

3. İnsani ve Koruma ihtiyaçları, müdahaleler ve sektör başına eksiklikler

•

Barınma

4 Kasım itibarıyla AFAD ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi tarafından kurulan ve bakımı
sağlanan
17
kamp
bulunmaktadır.
Toplamda yaklaşık 2600 çadır kurulmuştur.
Bunların 1900 tanesi kullanılmaktadır.
Yaşama koşullarını iyileştirmek için küçük
kamp
alanları
büyük
alanlarıyla
birleştirilmiştir.
Polis
bütün
kamp
alanlarının etrafını güvenliğe almıştır ve
güvenlik amacıyla polis devriyesi görev
yapmaktadır.
Kamp
alanlarında
dış
mekânları ısıtmak için odun ateşi
yakılmaktadır. Çoğu kampta elektrik ve
aydınlatma sorunu yaşanmaktadır.
Genel olarak müdahale ekipleri barınma
bakımından acil ihtiyaçlar çoğunlukla
karşılamıştır ve ihtiyaç oldukça daha fazla çadır gönderilmektedir.

•

Gıda Dışı Maddeler

Battaniye ihtiyacı AFAD tarafından karşılanmaktadır. Yataklar TRC tarafından temin edilmektedir.
Önümüzdeki hafta için hava durumu ılık ve yağışsız görünmektedir. Ancak, 11 Kasım günü için yağmur
tahmin edilmektedir ve yağmurluk ihtiyacı olabilir. Günlük sıcaklık 10 derece santigrat civarında olduğu
için çadırlarda kullanılabilecek ısıtma üniteleri gerekmektedir. Kamp alanlarında elektrik altyapısı yetersiz
olduğunda pille çalışan lambalara ve fenerlere ihtiyaç vardır.
Kişisel hijyen malzemeleri ve maskeler gibi koruma ekipmanları dağıtılmaktadır, ancak bu tek kullanımlık
malzemelere daha çok ihtiyaç vardır.
Diğer gıda dışı madde ihtiyaçları STK Afet Platformunun özel sektörle çalışmaları ve ayni yardımlarla
karşılanmaktadır.
•

Gıda Yardımı

Sıcak yemek ve paketli gıda malzemeleri TRC ve AFAD tarafından birlikte dağıtılmaktadır ve ilave yardıma
gerek bulunmamaktadır. Dağıtılan yiyecekler yemeye hazır olduğundan mutfak malzemeleri
dağıtılmamıştır ve kamp alanlarında yemek pişirilmemektedir. Önümüzdeki dönemde bunlara ihtiyaç
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olabilir. Bu durum hem küçük hem de büyük kamp alanları için geçerlidir.
•

Sağlık (psikososyal destek dâhil)

Sağlık çalışanları kamp alanlarında PCR testi yapmaktadır. Yine de STL ekipleri hem etkilenen toplum
hem de müdahale ekipleri arasında bulaşma riskinin gittikçe büyüyen bir endişe nedeni olduğunu
gözlemlemektedir.
Psikolojik rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne
(ÇSHM) bağlı sosyal hizmetler uzmanları ve psikologlar tarafından sunulmaktadır.
Sahada özellikle çocuklara psikososyal destek sunan çok çeşitli STK’lar bulunmaktadır. Bu etkinliklerde
denetleme veya gözetim yokluğu çocuk koruma risklerine neden olabilir.
•

TEMİZLİK

Sahadaki en büyük ihtiyaç tuvalet ve bununla ilgili olarak hijyen ve temizliği sağlayacak malzemelerdir.
AFAD buna kalıcı bir çözüm getirmek için çalışmaktadır. 5 Kasım tarihi itibarıyla şimdilik STL 75 tane acil
tuvalet tedarik ederek buna geçici bir çözüm getirecek bir çalışma başlatmaktadır. STK afet platformu 35
tane daha tuvalet tedarik etmek üzere çalışmaktadır.
Elektrik ve su altyapısının sınırlı olması nedeniyle duşlar için henüz bir çözüm geliştirilememiştir. AFAD
bu konuda bir çözüm geliştirmek üzere çalışmaktadır. Hijyen sarf malzemeleri ve Covid için kişisel
koruyucu donanımlar da dağıtılmaktadır. Ancak ilerleyen zamanda daha çok sarf malzemesine ihtiyaç
olabilir.
•

Eğitim

Milli
Eğitim
Bakanlığı
örgün
öğretimin bir hafta boyunca askıya
alındığını duyurulmuştur. Eğitim
konusunda gözlemlenen özel bir
ihtiyaç bulunmamaktadır.
•

Koruma

Koruma alanında nitelikli pek çok
STK sahada çalışıyor olsa da
korumayla bağlantılı çoğu risk ve
ihtiyaç kamu kurumları tarafından
karşılandığı için operasyonel katkıları
sınırlı
kalmaktadır.
Yine
de
gelecekteki operasyonlar için mevcut
psikologların ve sosyal hizmetler
görevlilerinin bilgilerini içeren bir rehber hazırlanmıştır.
İzmir’de Geçici Koruma statüsü altında bulunan 147.101 Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Suriyeli
nüfusunun ev sahibi toplumun nüfusuna oranı %3,37’dir. Geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilerin
ihtiyaçları afetten önce de sahada çalışmakta olan SGDD-ASAM tarafından karşılanmaktadır. STL ekipleri
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çoğu Suriyelinin büyük kamp alanlarında kalmak yerine evlerinin yakınlarında kalmayı tercih ettiklerini
bildirmektedir.
•

Eşgüdüm

AFAD İzmir Büyükşehir Belediyesi ile etkili bir eşgüdüm içinde çalışmaktadır. STK’lar eşgüdümü STK Afet
Platformu üzerinden sağlamaktadır.
8. İletişim bilgileri
İsim

Cep telefonu

E-posta adresi

Faaliyet Koordinatörü

Volkan Pirinççi

+90 506 306 39 00

vpirincci@hayatadestek.org

Program Geliştirme ve
Kalite Koordinatörü

Pınar Emine Gökgün

+90 532 723 15 40

pgokgun@hayatadestek.org

Saha Koordinatörü

Elif Türkmen Elbirler

+90 549 769 70 41

eelbirler@hayatadestek.org

Güvenlik Uzmanı

Aytekin Batu

+90 505 266 03 13

abatu@hayatadestek.org

Hibe Yöneticisi

Fatih Kıyman

+90 543 772 87 66

fkiyman@hayatadestek.org
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