EGE DENİZİ, SEFERİHİSAR
İZMİR
AÇIKLARI DEPREMİ
30 Ekim 2020
Cuma
14:51

İzmir-Seferihisar
Büyüklük: 6,6

DEĞERLENDİRME RAPORU - I
2.846 artçı sarsıntı
1.034 yaralı
115 can kaybı

11 KASIM 2020
30 Ekim 2020 Cuma günü, Türkiye saati ile 14:51’de merkez üssü Ege Denizi’nin 17,26 kilometre Seferihisar
açıklarında 6,6 büyüklüğünde ve yerin 16,54 kilometre derininde bir deprem meydana gelmiştir..
Ana şoktan 9 Kasım 2020 tarihine kadar geçen sürede büyüklüğü 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere
toplamda 2.955 artçı sarsıntı yaşanmıştır.
(AFAD)
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ACİL DURUM ÖZETİ
Sağlam KOBİ ekibi, depremin hemen sonrasında depremin KOBİ’ler üzerinde yarattığı hasarın boyutlarını
araştırmaya başladı. Bu rapor, Sağlam KOBİ ekibi olarak afet sonrası genel duruma ilişkin güncel verileri düzenlemekte ve anket yolu ile İzmir ve çevre illerdeki işletmelerden aldığımız bilgileri kamuoyuna sunmaktadır.

SAĞLIK BİLGİLERİ
10 Kasım 2020 itibari ile AFAD’ın açıkladığı resmi rakamlara göre, 30 Ekim 2020’de Ege açıkları-Seferihisar’da
(İzmir) meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın güncel durumları aşağıda özetlenmektedir:
Toplam 1.034 yaralıdan 1.013’i taburcu edildi.
Yaralı 21 vatandaşın tedavisi devam ediyor.
115 can kaybı yaşandı.

PANDEMİ ÖNLEMLERİ
Afet sonrası ortamda pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla farklı kurumlarca, özellikle çadır alanlarında, hızlı tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı çadır alanlarında poliklinikler ku-rarak COVID-19 testi konusunda bir çalışmayı başlattı. Bunun yanı sıra İzmir Eşrefpaşa Hastanesi sağlık çalışanları ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi Toplum Sağlığı Daire Başkanlığı ekibi destek amaçlı çadır alanlarında diğer sağlık ihtiyaçlarını da
karşılamak amacıyla görev yapmaya başladı. Ayrıca pandeminin yayılma riskini minimize etmek için tüm
çadır alanları bir araya toplandı.

ŞEHİR ALTYAPISI
2 Kasım 2020 saat 16:00 itibariyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer şehirdeki altyapı
stoğunda dair büyük sorun yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca içme suyu (İZSU), İZBAN ve metro tarama aşamalarında da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi. Şehrin 20 noktasında meydana gelen ufak hasarların onarımı ise hızlı bir şekilde tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 5 okulda ağır hasar meydana geldiğini açıkladı. Bölgede okullar bir hafta
tatil edildi. Öte yandan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi gibi birkaç hastane daha ana kirişlerdeki
hasardan dolayı güvenlik nedeniyle hastaları bahçeye sevk ederek dışarıda sağlık hizmeti sunmaya devam
ettiler. Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi ise duvarlardaki ağır çatlaklar nedeniyle ayakta tedavi klinikleri
ve ameliyatlar geçici olarak durdu.
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ACİL DURUM ÖZETİ
Elektrik altyapısına dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yaptığı açıklamalara göre, 18 bin
hanenin elektrik şebekesi deprem anında kesildi ancak ilgili onarım çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.
Doğalgaz hattında ise herhangi bir sorun yaşanmadığı açıklandı. Telekomünikasyon firmaları bölgeye fazla
mobil erişim yönlendirerek depremden etkilenen alanlarda iletişimin aksamaması için destekte bulundu.

SAHA KAPASİTESİ
AFAD tarafından açıklanan son rakamlara göre deprem sonrasında tüm çalışmalar için toplam 8.712 personel ve 1.242 araç görevlendirildi ve bugün sahada 6.914 personel ve 935 araçla çalışmalar devam ediyor. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 291 araç ve 1.109 personel bölgede görev yapmayı sürdürüyor.
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen İzmir Fuar alanı Kültür Park’ta bulunan 11.500 m2 kapalı alana sahip depo, 150 personel ile faaliyete geçirildi.
Psikososyal destek çalışma grubundan 569 personel 46 araç sahada toplamda 20.238 depremzede ile
görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca 4 mobil sosyal hizmet merkezine ek olarak 2 mobil sosyal hizmet merkezi
daha deprem bölgesine ulaştırıldı.
İhtiyaç Haritası ve Sağlam KOBİ’nin de üyesi olduğu STK Afet Platformunda yer alan sivil toplum kuruluşlarına bağlı yüzlerce gönüllü afet sonrası hasar tespit, ihtiyaç tespit, yardım tasnif etme ve dağıtma gibi
görevleri üstlenerek, depremin ilk anından beri depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladılar.
Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay
yerinde görev yaptı. Teknik altyapı ve ikmal alanında ise destek amaçlı toplam 136 iş makinesi ve 195 personel yer aldı.
Bölgedeki hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 930 ve Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel olmak üzere toplam 1.186 personel görevlendirildi. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
bünyesinde yürütülen hasar tespit çalışmaları için İBB tarafından 131 teknik personel görev yaptı.

BİNA HASARLARI
Deprem sonucu Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) 11.300 adet hasar ihbarı bildirildi. En ağır tahribatın
meydana geldiği Bayraklı ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 8 Kasım gece geç saatlerde
duyurduğu rakamlara göre, toplam 81 bin 187 binada hasar tespit çalışması tamamlanırken, binalardan 76
bin 269’u hasarsız olarak değerlendirildi. Buna göre İzmir’de:
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ACİL DURUM ÖZETİ
Az hasarlı 4 bin 132 binada vatandaşların gerekli onarım faaliyetlerini gerçekleştirerek hayatlarına devam edebilecekleri açıklandı.
Orta hasarlı 410 binada hasar tespitine yönelik detaylı teknik çalışma gerektiği belirtildi.
Ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken 376 bina olduğu duyuruldu.
Tunç Soyer, 5 Kasım günü Bayraklı’daki hasar tespit çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını teyit etti.
Buca, Karşıyaka ve Alsancak’taki binalara dair hasar tespit çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.
Ayrıca Soyer, ağır hasar tespit edilen binalar ve alanların yönetimine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi
olarak bir yasal düzenleme talebi üzerinde çalışıldığını sözlerine ekledi. Özellikle 1999 ve daha önce inşa
edilen, zemin katında işletme bulunan ve ruhsatlarını alan binaların, İBB bünyesinde kurulması planlanan
‘Hasar Tespit’ ekiplerince yeniden inceleneceğini duyurdu. Bu tespitin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği içerisinde sonraki adımların planlandığını vurguladı.

MEVCUT DESTEK VE YARDIMLAR
İlk Müdahaleler
Arama ve kurtarma çalışmalarında sahada toplamda 1.784 kişi emek verdi.
Sahada toplam 6.224 personel sayısı çalıştı.
267 iş makinesi görev yaptı.
Sayısı sürekli artan gönüllü ağı depremzedelere destek oldu.
49.100 adet çorba servisi,
97.208 lt içme suyu temini,
7.720 lt süt temini,
112.144 öğün gıda desteği,
21.618 adet çocuk maması temini,
25.99 adet battaniye/yorgan,
369.642 maske temini sağlandı.
Aile Bakanlığı ve İBB bünyesinde görev yapmaya başlayan psikolog ve sosyologlar çadır alanlarında
çocuk ve yetişkinlere psiko-sosyal destek vermeye başladı.
Pandemi döneminde de kullanılan ‘Halkın Bakkalı’ yeniden başlatıldı. 4 ayrı paket ( yemek, hijyen, gıda,
uyku tulumu) sistemi altında afetzede vatandaşların ihtiyaçları karşılandı. İhtiyaç Haritası ve STK Afet Platformu tarafından Türkiye’nin her tarafından gönderilen onbinlerce yardım malzemesinin tasnifi, ihtiyaç
tespiti ve dağıtımı sağlandı.
İhtiyaç Haritası altyapısı ile kurulan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası ile hayırseverlerin desteği ile depremzedelere ilk 24 saat içerisinde 10 milyondan fazla konaklama desteği sağladı.
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ACİL DURUM ÖZETİ
Geçici Çözümlere Yönelik Destek ve Yardımlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 ilçede atıl durumda olan binaların depremzedelere temini konusunda bir
çalışma başlattı. Tunç Soyer, süreç tamamlandığında kamuoyu ile detaylı bilgi paylaşacağını açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Geçici Konaklama Merkezi oluşturulmasına ilişkin altyapı faaliyetlerinin
başladığını açıkladı. İlk aşamada Geçici Konaklama Tesisleri olarak tahsis edilen kapalı spor salonunda 17,
KYK yurtlarında 92, özel yurtlarda 5 toplamda 114 afetzedenin barındığı belirtildi. Kalıcı çözümlerin sağlanabilmesine kadar geçecek sürede depremden etkilenen vatandaşların konaklayabilmesi için 550 adet
konteyner kurulacağı açıklandı.

Kalıcı Çözümlere Yönelik Destek ve Yardımlar
Depremden etkilenen vatandaşlara kalıcı çözüm sağlamak amacı ile yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından ilk olarak 2 bin, ardından 3 bin kapasiteli konut inşası hazırlıklıklarının sürdüğü vurgulandı ve
depremde evi yıkılan veya ağır hasar gören tüm hanelerin yuva ihtiyacının devlet tarafından karşılanacağı
bildirildi.
Tunç Soyer, merkezi hükümetin bütçe çalışmalarında İBB’nin bütçesinin revize edilmesi gerektiğini bildirdi. Depremzedelere destek olması amacı ile Meclisin 2021 bütçe görüşmelerinde özellikle aşağıda yer alan
iki kurumun bütçelerinin güncellenmesini önerdi:
Seçimden hemen sonra İzmir’in doğal afetlere kırılganlı göz önünde bulundurularak kurulan Toplum
Sağlığı Daire Başkanlığı ve
İzmir’in depreme kırılganlığı göz önünde bulundurularak yakın zamanda kurulan Deprem Daire Başkanlığı.

Kamu Finansal Destekleri
Kamu kurumlarınca deprem bölgesine toplam 38 milyon yardım gönderildiği açıklandı. Detaylı olarak
bölgedeki çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 13 milyon TL, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 milyon TL’lik kaynak
aktarıldı. Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından binaların hasar temini için toplam 13.8
milyon TL ödeme yapıldı. Deprem nedeniyle evleri yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan
vatandaşlar için hane başına 30 bin TL eşya yardımı, deprem nedeniyle ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13
bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağı AFAD tarafından açıklandı.
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ACİL DURUM ÖZETİ
Yardım Kampanyaları

Halkın Bakkalı - Depremin ilk günlerinden itibaren pandemi döneminde başlatılan ‘Halkın Bakkalı’ web
sitesi yeniden uygulamaya alınarak sistem üzerinden depremzedeler için 17 milyon değerinde ihtiyaç
karşılandı.
Bir Kira Bir Yuva - İhtiyaç Haritası ve İBB işbirliğinde gelişen ve İzmir’deki vatandaşların öncelikli
ihtyaçlarının hayırseverler aracılığıyla karşılanmasını amaçlayan #BirKiraBirYuva kampanyasını Tunç
Soyer 3 Kasım’da kamuoyuna tanıttı. Sistem, afetzedelere kira veya ev desteği sunacak açık veri temelli
bir deprem portalı hizmeti sunuyor.
Kampanyanın ilk 48 saatinde, 5 Kasım tarihinde, 20 milyonu aşkın (1.280 hane için) yardım toplandı. 10
Kasım itibari ile toplanan 30 milyonun üzerindeki destek sayesinde 3 bini aşkın hane için kira veya ev
desteği olmak üzere geçici bir yaşam alanı tahsis edilebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra özel bir otelin
380 odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu konutlarında 4 blokta yer alan toplam 224 daire, Gaziemir
eski semt garajındaki yaşam alanları ve #BirKiraBirYuva kampanyası dahilinde evlerini afetzedelere açan
190 hane ile beraber 4 bini aşkın haneye yaşam alanı sunuldu. Deprem sonrasında evleri ağır hasar gören,
yıkılan veya yıkılmak üzere olan yaklaşık 5 bin hane olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu ailelerden
büyük çoğunluğunun barınma ihtiyaçları kamu, özel sektör ve hayırsever vatandaşlar sayesinde afeti takip
eden ilk 10 gün içerisinde karşılandı.

Birlikten İzmir Doğar - 5 Kasım tarihinde İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi
Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği koordinasyonunda, İzmir’de yaşanan deprem sonucunda ailesinde vefat olan depremzedelere
konut yapımı, ihtiyaç olması halinde sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanması amacıyla 50 milyon hedefli “Birlikten İzmir Doğar” kampanyasını başlatıldı. Birçok
özel sektör lideri firma kampanyaya katkı sağlarken, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplamda 10 milyon okul
yatırımı ile kampanyaya destek verildiğini açıkladı.
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ACİL DURUM ÖZETİ
YEREL EKONOMİ VE İŞLETMELER
İzmir ilinde toplam kayıtlı 238.802 adet işletme bulunuyor. İlk edinilen bulgulara göre 312.264 nüfuslu
Bayraklı ilçesindeki 3 mahallede yer alan toplam 53 işletmenin depremden en büyük fiziki ve ekonomik
zararı aldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra Seferihisar ilçesinde meydana gelen tsunami nedeniyle dükkanlar, restoranlar ve marinadaki birçok işletme ile balıkçı ağır hasar gördü. Valilik, AFAD’ın Seferihisar’da
yaptığı ilk hasar tespit çalışmaları ışığında özellikle sahil bölgesinde zarar gören işletme ve esnafların hasar
durumuna göre yardım sunacağını açıkladı. İzmir ve çevre ilçelerdeki işletmelerin detaylı hasar tespitine
dair ilgili çalışmalar sivil toplum ve kamu kurumlarınca sürüyor.
Depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesine ise kayıtlı işletmelerin sektörel dağılımı (Tablo 1) incelendiğinde en büyük payı inşaat ve onarım sektörünün aldığı göze çarptı. İzmir Ticaret Odası Sağlam KOBİ
ekibi ile yaptığı görüşmelerde, depremden etkilenen sektörlerin genel olarak perakende hizmeti veren
işletmeler olduğu, restoran-kafe işletmeleri, pastane, market, giyim, sağlık ve denizcilik sektörleri başta
olmak üzere birçok üyenin ve AVM’lerin de olumsuz etkilendiği bilgisini paylaştı.
Tablo 1: Bayraklı’da En Fazla Faaliyet Gösteren Sektörler ve İlgili İşletme Sayısı
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SONUÇ
Bu rapor, 30 Ekim’de Ege Denizi, Seferihisar (İzmir) açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin genel durumuna yönelik son gelişmeleri ve afetten etkilenen nüfusa destek olmak
amacıyla kurulan işbirliklerini özetleyen Değerlendirme Raporu- I olarak Sağlam KOBİ ekibi tarafından
hazırlanmıştır.
Afetten etkilenen işletmeleri belirlemek, ihtiyaçları anlamak ve iş sürekliliğini desteklemek adına sahada eş zamanlı olarak yerel ekonominin temsilcileri, odalar ve ilgili dernekler ile işbirliğinde bir anket
çalışması yürütmekteyiz. Bölgenin mevcut hasarı göz önüne alındığında işletmelerin iş devamlılığı ve afet
dayanıklılığına yönelik bulguların tespit edilmesi zaman gerektirmektedir. Anketin işaret ettiği bulgular
depremin yerel ekonomi üzerinde yaratacağı etkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu sonuçlar Sağlam
KOBİ tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak Değerlendirme Raporu - II aracılığı ile kamuoyu ve
destek vermek isteyen vatandaşlar ve kurumlara duyurulacaktır.
Ayrıca deprem sonrası anket formunu dolduran tüm KOBİ’lerimizin, Sağlam KOBİ programı bünyesinde
tasarlanan Sağlam KOBİ Haritası - İzmir sistemi (Görsel 1) üzerinde yer alarak, afet sonrası ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması için oluşturulacak destek ağının da içinde olacaklarını belirtmek isteriz. Sağlam
KOBİ Haritası üzerinde yer alacak dört temel kategori aracılığı ile afetten etkilenen işletmelerimizin genel
durumu, güncel olarak kamuoyu ve bölgedeki KOBİ’lere destek vermek isteyen vatandaş ve kurumlarımız
için özetlenecektir. Böylelikle, bölgedeki işletmelerin afet sonrası ihtiyaçlarının hızlı ve etkili bir şekilde
karşılanmasına destek vermenin yanı sıra yerel ekonominin de kısa sürede yeniden yapılandırılmasına katkı
sağlanacaktır.
Görsel 1: Sağlam KOBİ Haritası - İzmir

Kamuoyuna, vatandaşlarımızın ve kurumların dikkatine arz ederiz.
Sağlam KOBİ Ekibi
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