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Ege Depremi

30 Ekim Cuma günü Ege Denizi’nin Seferihisar açıklarında meydana gelen ve AFAD’ın büyüklüğünü 
6,6 olarak açıkladığı deprem, İzmir başta olmak üzere aralarında Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, 
Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’nin de bulunduğu birçok 
ilde hissedildi. Depremin ardından destek çalışmalarına başlayan STK’lar ve özel sektöre ek olarak, 
son günlerde Türkiye’nin gerilim yaşadığı Fransa ve Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkeden 
Türkiye’ye destek mesajları geldi.

24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen depremin ardından birçok STK’nın bir araya gelmesiyle 
kurulan STK Afet Koordinasyon Platformu, deprem sonrasında oluşan ihtiyaçlar ve etkilenen ihtiyaç 
sahipleri için İzmir Originn’de kriz merkezi kurarak, ihtiyaçların tespit edilmesi ve desteklerin ihtiyaç 
sahiplerine hızlıca ulaşmasını sağlamak amacıyla harekete geçti. STK Afet Koordinasyon Platformu, 
Elazığ’da yaşanan depremin ardından afetlerde hızlı ve doğru adımların atılması ve olası afetlere karşı 
hazırlıklı olmak adına bir araya gelen STK’lardan oluşuyor. Platformun üyeleri arasında AÇEV, Açık 
Açık Derneği, Ahbap Derneği, Ahtapot Gönüllüleri Derneği, Birleşmiş Milletler Gönüllüleri, Çorbada 
Tuzun Olsun Derneği, Dünya Doktorları Derneği, Hayata Destek Derneği, INOGAR, INOGAR ART, 
İhtiyaç Haritası, İstanbul Gönüllüleri, KAGİDER, Nef Vakfı, Nirengi Derneği, Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, 
Sağlam Kobi, Temel İhtiyaç Derneği, Toplum Gönülleri Vakfı, Turkish Philanthropy Funds, Türk 
Psikologlar Derneği, World Human Relief ve Yuvam Dünya Derneği yer alıyor.
   
Depremin ardından Türk Kızılay, “İzmir Depremi İnsani Yardım” kampanyasını başlattı. Ege Genç İş 
İnsanları Derneği (EGİAD) de depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Sivil Toplum Kuruluşları sahada

 



Ege Bölgesini etkileyen depremin ardından özel sektör de destek çalışmalarını başlattı. CarrefourSA, 
İzmir mağazalarından su, gıda ve hijyen malzemesi dağıtımları gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdı. Migros, AFAD kurtarma ekiplerine su, pil, el feneri, Kızılay’a ise gıda ve ihtiyaç malzemeleri 
teslim etti. Vodafone ve Türk Telekom’un Arama Kurtarma Ekipleri deprem bölgesinde arama 
kurtarma çalışmalarına katıldı. Turkcell de deprem bölgesindeki müşterilerine acil ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet paketi tanımladı.
   

   

Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve Yurtiçi Kargo resmî kurumlarla işbirliği içinde kuru gıda ve 
battaniye ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde ulaştırmaya başladı. Egemirtur da ulaşım desteği ihtiyacı 
olan, yardım yapacak ancak aracı olmayan ya da toplanan yardımları enkaz bölgesine ulaştırmak 
isteyen grupların yardımlarını ulaştıracağını duyurdu.

Özel sektör seferberliğe katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, binasına giremeyecek ve eşyasını alamayacak vatandaşlara 
eşya yardımı, yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara da kira 
yardımı yapılacağını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bizizmir.com üzerinden ihtiyaç sahiplerine 
yemek, gıda, hijyen paketi ve uyku tulumu ulaştırmak isteyenler için bir dayanışma kampanyası 
başlattı. Ege Üniversitesi de acil servisinde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan 
ihtiyacı bulunduğunu açıklayarak, kan vermek isteyen vatandaşları Kan Merkezine müracaat etmeye 
davet etti. 

Kamu kurumlarının çağrıları

 

 

 



 

Deprem sonrasında İzmir Hayvan Hastanesi, ihtiyacı olan tüm hayvanlara ücretsiz hizmet verdi. İzmir 
Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, depremde evleri yıkıcı hasar almış ve dışarıda 
konaklamak durumunda kalan vatandaşların evcil hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları 
ücretsiz olarak karşılandı. Depremde kaybolan kedi ve köpeklerin tek bir platformda bir araya gelmesi 
için Instagram üzerinden “izmirdepremkayiphayvanlar” adlı bir hesap açıldı. Deprem bölgesinde 
hayvanların da arama kurtarma çalışmalarında etkin rol almasıyla birlikte, Hayvan Hakları Yasası için 
yeniden imza kampanyası başlatıldı. 

Hayvan hakları yasası yeniden gündemde

 


