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VAN-ERCİŞ DEPREMİ

23 Ekim’de Van’ın Erciş ilçesini vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların
altından bir canlıya daha ulaşabilme şansı her geçen gün azalırken, yakınları göçük altında
kalan insanların da umutları giderek kayboluyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 27 Ekim 2011 Perşembe günü saat 09.00
itibarıyla ölü sayısını 523, yaralı sayısını ise 1,650 olarak ilan etti. AFAD göçük altından
çıkarılan kişi sayısını ise 185 olarak açıkladı. Ancak enkaz altında hala yüzlerce kişinin olduğu
tahmin ediliyor.
Van’ın civar şehirlerinde, şehir merkezinde ve Erciş ilçesinde toplam 4,696 bina hasar görmüş;
861 bina tamamen yerle bir olmuş olup 1,615 bina oturulabilir, 2,210 bina ise oturulamaz
durumdadır.
İHH İNSANİ YARDIM VAKFI’NIN DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI:
İHH 23 Ekim’de depremin hemen ardından arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine
başlamıştır. İHH’nın bölgedeki çalışmaları şu şekilde sıralanabilir:
İHH Koordinasyon Ofisi:
Depremin hemen akabinde civar şehirlerde bulunan İHH ekipleri ile irtibat kurularak
koordinasyon halinde bölgeye acilen ulaşmaları sağlanmıştır Erciş’e depremin ardından ilk bir
kaç saat içerisinde ulaşan İHH ekipleri kriz çalışmalarının yönetilmesi ihtiyacını gidermek için
Kriz Merkezi’ne destek vermiştir.
Ekiplerimiz öncelikle Erciş içerisinde mahallelerde enkaz tespit çalışması gerçekleştirmişlerdir.
Saha çalışmasının ardından Türkiye’den ve yurtdışından gelen resmi ve sivil tüm aramakurtarma ekipleri donanımları ve hareket kabiliyetlerine göre enkaz sahalarına
yönlendirilmiştir. Koordinasyon ofisi içerisinde İHH gönüllüleri içerisinden ikinci ayrı bir ekip
oluşturularak enkaz ve kayıp ihbarları alınmış ve listelenmiştir. Sağlık hizmetleri için gelen
gönüllüler de sağlık merkezlerine yönlendirilmiştir.
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İlçe içerisinde kolluk kuvvetlerinden destek alınarak arama-kurtarma çalışmalarının seri bir
şekilde yürütülebilmesi, iş makinelerinin enkazlara ulaştırılması ve sahada güvenliğin
sağlanması için kriz merkezi ile koordinasyon sağlanmıştır.
Gönüllülerin organize edilmesi:
İHH-İnsani Yardım Vakfı; İstanbul, Alanya, Ankara, Antalya, Erzurum, İzmir, Kayseri, Konya,
K.Maraş, Bingöl, Adıyaman, Sakarya, Muş, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Tatvan, Uşak, Kütahya,
Bitlis, Adana, Malatya, Bolu ve Elazığ’dan, aktif gönüllülerden oluşan ekiplerini koordine ederek
derhal deprem bölgesine sevketmiştir. Bölgeye intikal eden toplam ekip sayısı 27 Ekim 2011
itibari ile 304’dür.

Arama-kurtarma çalışmaları:
İHH Türkiye’nin farklı şehirlerinden 37 kişilik
profesyonel
acil
yardım-kurtarma
ekiplerini
depremden sonra 6 saat içerisinde 2 Caterpillar iş
makinası gibi gerekli malzemeler ve ekipmanlar ile
bölgeye ulaştırmıştır.
Geniş çaplı yıkım ve soğuk hava şartlarına
rağmen, ekiplerimiz depremden en fazla zarar
gören Erciş’te 5 gündür devam eden çalışmaları
sonucunda bugüne kadar 9 kişiyi canlı olarak
enkaz altından çıkartmıştır. Arama-kurtarma
çalışmalarına ek olarak malzeme ve ekipman sıkıntısı çeken diğer acil yardım ekiplerine de
malzeme desteği verilmiştir.
Ekiplerimiz hala bölgedeki arama kurtama çalışmalarına devam etmekte ve çöken binalar
arasında bir canlı daha bulabilmek ümidiyle çalışmaktadır.

Depo kurulması:

Deprem bölgesinde kiralanan 3 bina ve kurulan 1.000
m²’lik büyük bir çadır Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden
gönderilen

yardım

malzemeleri

için

depo

olarak

kullanılmaktadır.
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Acil yardım dağıtımı:
Depremin gerçekleşmesinden bu yana resmi kurumlar, sivil
kuruluşlar ve hayır sahipleri bölgede yardım dağıtımları
gerçekleştirmektedir. Depremde evlerini kaybeden ailelerin
ekserisi sokaklarda kalmaktadır. Soğuk hava şartları da
afetzedelerin yaşam şartlarını zorlaştırmaktadır. Dağıtılan
çadır sayısı talebi karşılayamamaktadır.

İHH’nın 267 kişilik acil yardım ekipleri depremde en çok zarar gören Erciş halkına temel
ihtiyaç malzemeleri dağıtmaktadır. Adana, Adıyaman, Ağrı, Alanya, Ankara, Antalya, Balıkesir,
Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Isparta, İstanbul,
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Sakarya,
Bitlis, Trabzon, Tokat ve Uşak şehirlerinden ekiplerimiz yardım malzemelerini dağıtımı ve
depolanması için bölgeye intikal etmiştir.
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Van merkez ve Erciş ilçesinde 23-27 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılan yardım dağıtımları
aşağıdaki gibidir:

DAĞITILAN YARDIM MALZEMELERİNİN DETAYLARI
MALZEME
BARINMA VE KORUNMA
Çadır
Battaniye
Isıtıcı
GIDA MALZEMELERİ
Farklı gıda malzemeleri
Ekmek
Bebek maması
KIYAFET VE AYAKKABI
Kadınlar erkekler ve çocuklar için kışlık kıyafetler
Kadınlar, erkekler ve çocuklar için ayakkabı
SU VE TEMİZLİK MALZEMELERİ
Su
Bebek bezi
Bebek maması

MİKTAR
2,500 adet
20,670 adet
100 adet
283 ton
125,000 adet
2,000 paket
79,425 parça
2,423 çift
203 ton
7,500 paket
2,200 paket

Gezici Aşevi:
İHH’nın Erciş’te bulunan gezici aşevinde her gün 10.000 kişiye her öğünde 2 çeşit yemek ve
ekmek çıkarılmaktadır. Gezici aşevi ile sadece deprem mağdurlarına değil kurtarma ekiplerine
de hizmet verilmektedir.

Orphans care:

Yetim Çalışmaları:
Van, Erciş ve civarında daha önce yetim kalmış ve mağdur duruma düşmüş yetim çocuklar ile
bu depremde anne-babasını veya birini kaybetmiş çocukların tespiti ve onların düzenli olarak
eğitim, sağlık, gıda, giysi ve barınma ihtiyacına cevap verilecek şekilde aylık düzenli nakdi
yardımlarla desteklenmesi çalışması başlatıldı. İHH dünyanın çeşitli yerlerinde ve Türkiye’de
toplam 21.000 den fazla çocuğu bu şekilde Sponsor Aile Sistemi ile desteklemektedir.
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DEPREM BÖLGESİNDEKİ ACİL İHTİYAÇLAR:
Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan temel malzemeler bölgede bulunan İHH ekiplerince
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
A. Barınma ve ısınma:
ü
ü
ü
ü
ü

Kış şartlarına uygun çadır
Battaniye
Uyku tulumu
Isıtıcı
Yatak

B. Gıda malzemeleri:
ü
ü
ü
ü
ü

Yüksek enerjili bisküvi
Bebek maması
Konserve gıda
Süt
Meyva suyu

C. Giyim:
ü
ü

Kışlık kıyafet ve ayakkabı
İç çamaşırı

D. Su ve temizlik malzemesi:
ü
ü
ü
ü

İçme suyu
Bebek bezi
Kadın hijyen malzemeleri
Sabun

IHH-İnsani Yardım Vakfı’nın deprem bölgesindeki faaliyet görüntülerini aşağıdaki linkten
ulaşabilrsiniz:
https://rapidshare.com/files/3274424672/VAN_DSF.mpeg

IHH- İnsani Yardım Vakfı
Büyük Karaman Cad. Taylasan Sok. No:3 Pk. 34230 Fatih / İstanbul-Türkiye
Telefon: +90 212 631 21 21
Faks: +90 212 621 70 51
Website: www.ihh.org.tr
E-mail: info@ihh.org.tr

6

