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1. Genel Durum

Türkiye-İran sınırında 23 Şubat Pazar günü saat 08:53’te meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem 
Van ve Hakkari’de hissedildi. Deprem can ve mal kayıplarına yol açtı. Depremde en büyük hasar Van’ın 
Başkale ve Saray ilçelerinin sınıra yakın köylerinde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığı’nın (AFAD) yayınladığı son güncellemelere göre depremde 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yara-
landı.  Arama kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sona erdi.  

Saat 19.00'da ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İran'ın Hoy kentinde meydana 
gelen deprem Van'da da hissedildi. AFAD’ın yaptığı açıklamalara göre 5,9 büyüklüğündeki ilk deprem-
den bu yana 7’si 4 ve üstü büyüklüğünde toplam 66 artçı sarsıntının meydana geldi. 

Harita 1 Depremin merkez üssü İran’ın Khoy kentiydi. 

2. İlk Durum Tespiti

Hayata Destek ekipleri ilk depremin ardından Başkale ve Saray ilçelerinin muhtarlarıyla iletişime geç-
meye çalışarak ihtiyaç ve durum tespiti çalışması yapmaya başladı. Başkale ilçesinde 42 ve Saray ilçe-
sinde 12 köy muhtarına ulaşıldı.  

Muhtarlardan alınan bilgilere göre Başkale ilçesinde; Gelenler, Güvendik, Kaşkol, Ömerdağı, Özpınar 
ve Böğrüpek köyleri depremin etkisinin en çok hissedildiği köyler olarak belirlendi. Bu köylerde 300’den 
fazla ev ve 50’den fazla ahırın yıkıldığı ve yüzlerce evin oturulmayacak şekilde hasar gördüğü muhtar-
larca belirtildi. 9 can kaybı da bu ilçenin köylerinde meydana geldi. 
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Saray ilçesinde ise Kapıköy, Karahisar, Koçbaşı, Örenburç ve Turanköy hasar gören köyler arasında 
yer almaktadır. Muhtarlardan alınan bilgiye göre Saray ilçesi köylerinde yaklaşık 200 ev hasar 
görürken, 3 ev ise tamamen yıkılmıştır. Saray ilçesine can kaybı yaşanmamıştır.  

3. Öncelikli İhtiyaçlar
Muhtarlardan alınan bilgiye göre hem Başkale hem de Saray ilçesi köylerinde en acil ihtiyaç barınma  

olarak belirlenmiştir. Ahırların yıkılması nedeniyle ortaya  çıkan bir diğer ihtiyacın ise hayvan  barınağı 

olduğu belirtilmiştir. Yıkılan ahırlarda telef olan hayvan sayısının yüksek olabileceğini belirten köy 

muhtarları, dışarıda kalan hayvanların telef olma riskine de dikkat çekmişlerdir. 

    ***  

* Bu rapor, Van'ın Başkale ve Saray ilçelerine bağlı köylerin muhtarlarıyla telefon görüşmeleri üzerinden ihtiyaç tespiti çalışması yapılarak 
hazırlanmıştır.




