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01 - 08 OCAK 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
AC-20170102-0001-TUR --- Sivas’ta doğalgaz zehirlenmesi
Sivas’ın Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde özel bir yurtta kalan 68 kız öğrenci, sabaha karşı rahatsızlandı.
Öğrenciler, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Sağlık ekiplerince Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama ile Numune Hastanesine kaldırıldı. Sivas Valiliği,
doğalgaz sızıntısı nedeniyle 21 öğrencinin zehirlendiği, diğer öğrencilerin ise zehirlenme şüphesiyle
hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, tedavisi tamamlanan öğrencilerin tamamının taburcu
edildiği belirtildi (Kyn: AA).
FR-20170102-0002-TUR --- Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın
Trabzon'un Arsin ilçesindeki Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mobilya fabrikasında
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi
ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyükşehir Belediyesine ait 28 itfaiye aracı
ve su tankerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen çok sayıda araç ile müdahale edilen yangının,
çevredeki fabrikalara sıçramaması için uzun uğraşlar verildiği belirtilirken, yangın nedeniyle oluşan
duman, Karadeniz Sahil Yolu'nun üzerini kapladı. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi
alınarak, fabrika çevresinde araç ve yaya trafiği kesildi. Yangın başladığı anda işçiler tahliye
edildiğinden dolayı ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170104-0003-TUR --- Şanlıurfa'da lisede yangın
Şanlıurfa’da Merkez ilçeye bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Ayhan Şahenk Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi'nin bodrum katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Okul yöneticilerinin
ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği belirtilirken, öğrencilerin de tahliye edildiği
bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 20 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilere,
çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandığı bildirildi (Kyn: DHA).
VI-20170105-0004-TUR --- Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 25 yaralı
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde yabancı uyrukluları taşıyan bir minibüsün
Narlıca Üst Geçidi'nde bariyerlere çarptığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Sınırdan yasadışı yollarla geçen yabancı uyrukluları taşıyan bir minibüs, merkez
Antakya ilçesi Altınözü Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından şüphelenilmesi
nedeniyle durdurulmak istendiği, sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymadığı, Narlıca Mahallesi'nde
ara sokaklara girdikten sonra çevre yolunun Reyhanlı ilçesi istikametinde kaçarken Narlıca Üst
Geçidi'nde bariyerlere çarptığı belirtildi. Kazada, yaralananlardan çoğunun çocuk olduğu belirtilirken,
Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza
nedeniyle trafiğe bir saat kapalı kalan üst geçit, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı
(Kyn: AA).
VI-20170106-0005-TUR --- Konya'da öğrenci servisi devrildi: 2 ölü, 41 yaralı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen
kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Cihanbeyli İlçe Terminali karşısında meydana
gelen kazada yaralananlar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı bildirildi (Kyn: AA).
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WF-20170108-0006-TUR --- Trabzon’un Sürmene ilçesinde orman yangını
Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın
çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına arazinin dik olması nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale
ettiği belirtilirken, yangında 25 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve
çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu
tamamen söndürüldü (Kyn: AA).

DÜNYADA:
EP-20170101-0007-CZE --- Çekya' da (Çek Cumhuriyeti) grip salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 10.01.2017) Çekya Devlet Sağlık Enstitüsü, son bir haftadır etkili olan grip
salgını dolayısıyla yaşları altmışın üzerinde olan 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Salgın
dolayısıyla ölenlerden 2’sinin başkent Prag'ta, diğer ölümlerin ise ülkenin güneydoğusundaki Vysonica
ve Moravya bölgesinde gerçekleştiği bildirildi. Ağır hasta sayısının ise 50 civarında olduğu belirtildi
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.01.2017) Çekya Devlet Sağlık Enstitüsü, ülkede son derece etkili grip salgının
baş göstermeye başladığını açıklarken, bakanlık olarak gerekli önlemlerin alındığını fakat grip
salgınının tüm ülkeye yayıldığını belirtti. (Kyn: AA).
EP-20170104-0008-CHN --- Çin’in Guangdong eyaletinde kuş gribi
(Son Güncelleme Tarihi: 17.01.2017) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde kuş gribine
yakalanan 8 kişiden 2’si hayatını kaybetti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 04.01.2017) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 2 kişide kuş gribine
rastlandı. Tayvan sınırına yakın tavuk çiftliklerinde çok sayıda kümes hayvanının itlaf edildiği belirtildi
(Kyn: AA).
VW-20170102-0009-SOM --- Somali’de terör saldırısı
Somali’de, Mogadişu Havalimanı'nın girişindeki kontrol noktasına bomba yüklü iki araçla düzenlenen
saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırının havalimanı girişindeki
güvenlik noktasında polisin araçları kontrolü sırasında gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170102-0010-IRQ --- Irak’ta bombalı saldırı: 31 ölü, 42 yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesinde bulunan 55. Meydan'da bomba
yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırının sorumluluğunu IŞİD’in üstlendiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170102-0011-THA --- Tayland'da trafik kazası: 25 ölü
Tayland’ın Chonburi eyaletine bağlı Ban Bung kentinde bir minibüs ile arkası açık yolcu taşıyan
kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Kaza sonrası araçlarda çıkan yangın nedeniyle ölenlerden çoğunun yanarak
öldüğü belirtildi. Kazanın minibüs şoförünün aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi ve
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kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiği belirtilirken, kaza sonrası iki aracın da alev aldığı
belirtildi (Kyn: DHA).
VW-20170102-0012-IRQ --- Irak'taki bombalı saldırı: 17 ölü
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr kentinde bulunan Jamila bölgesindeki halk pazarı
yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Patlamada çok sayıda iş yeri ve araçta hasar meydana gelirken, ölen ve
yaralananların tamamının sivil olduğu belirtildi (Kyn: DHA).
EN-20170103-0013-SGP --- M/V Wan Hai 301 ile M/V APL Denver Singapur'da çatıştı
Singapur bayraklı 199 metre boyundaki M/V Wan Hai 301 ile Cebelitarık bayraklı 267 metre
boyundaki M/V APL Denver adlı konteyner gemileri Singapur'daki Pasir Gudang Limanı'nda çarpıştı.
Kazanın nasıl meydana geldiği belirtilmezken, M/V APL Denver adlı konteyner gemisinden 300 tona
yakın yakıtın denize sızdığı belirtildi. Singapur Deniz ve Liman Otoritesi (MPA), gece geç saatlerde
meydana gelen kazada M/V APL Denver adlı geminin yakıt tanklarının hasar gördüğünü, kazanın
hemen ardından olaya müdahale edildiğini ve sızan yakıtın denizden temizlenmesi için sekiz anti-petrol
römorkörünün kaza alanında çalışmalara başladığını açıkladı. Ölü ve yaralının olmadığı kazada Pasir
Gudang Limanı kısa süreli faaliyetlere kapatıldı. MPA, kazanın nasıl meydana geldiğini ve hasar
boyutunun ne kadar olduğunun araştırıldığını belirtti (Kyn: denizhaber.com.tr).
VI-20170103-0014-VEN --- Venezuela'da askeri helikopter kayıp
Venezuela'da 13 kişiyi taşıyan askeri helikopter Amazon yağmur ormanlarında kaybolduğu bildirildi.
Venezuela Haberleşme Bakanı, Amazon yağmur ormanlarında kaybolan Rus yapımı helikopterin
orduya ait olduğunu ve arama çalışmalarına başlandığını açıkladı. Açıklamada, helikopterde bulunan
13 kişi arasında 5 sivilin de yer aldığı belirtildi (Kyn: AA).
EN-20170103-0015-CHN --- Çin’de hava kirliliği "Ulusal Kırmızı Alarm”
(Son Güncelleme Tarihi: 08.01.2017) Çin'in kuzeyinde bulunan Şanşi eyaletindeki, ülkenin en büyük
kömür üretim kapasitesine sahip olan bölgede ağır hava kirliliğinde ihmalleri olan bin 315 firmaya 21,5
milyon yüen (yaklaşık 3,1 milyon dolar) para cezası kesildi. 33 işletme yetkilisinin de ceza aldığı
soruşturmalar kapsamında 200'den fazla küçük ölçekli işletmeye kapatma, 95 firmaya da üretimi geçici
olarak durdurma talimatı verildi. Şanşi eyaletinin bazı bölgelerinde havadaki kükürt dioksit oranı,
metreküp başına 1303 mikrograma çıkarak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "sağlıklı" kabul ettiği 20
mikrogram sınırının 65 kat üzerine çıktı. Kömür ve endüstriyel atıkların yanması sonucu oluşan kükürt
dioksitin, özellikle çocuk ve yaşlılarda, solunum, akciğer ve kalp rahatsızlığı olanlarda ölümcül etkilere
yol açtığı bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 03.01.2017) Çin'in orta, kuzey ve doğu kesiminde etkili olan yoğun hava kirliği
nedeniyle ilk kez "Ulusal Kırmızı Alarm” verildiği bildirildi. Ulusal Kırmızı Alarmın havadaki zararlı
partikül oranını ölçen PM2.5 değerinin 500'ü aştığı için alındığı belirtildi. Çin Ulusal Meteoroloji
Merkezi, başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Hınan, Şandong, Anhui ve Ciangsu
eyaletlerinde hava kirliliğinin etkili boyutlara ulaştığını açıkladı. Hava kirliliği nedeniyle ulaşımda
aksamalar meydana gelirken, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliğinin görüş mesafesini
düşürmesi sonucu 309 uçuş iptal edildi, 19 uçak da çevre kentlerdeki havalimanlarına zorunlu iniş
yaptı. Çok sayıda otoyolun geçici olarak ulaşıma kapatıldığı belirtilirken, başkent Pekin'i kuzeydeki
Harbin ve doğudaki Şanghay şehirlerine bağlayan otoyollar trafiğe kapatıldı. Ülkenin orta kesiminde
bulunan Hınan eyaletinin başkenti Cıngcou'daki havalimanında görüş mesafesi 50 metreye kadar
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düşerken, kentte son iki günde 180 uçak seferi iptal edildi. (Kyn: AA).
WF-20170103-0016-CHL --- Şili’de orman yangını
(Son Güncelleme Tarihi 05.02.2017) Şili Devlet Başkanı Bachelet, orman yangınlarının çoğunlukla
kontrol altına alındığını açıkladı. Şili Maliye Bakanı, 11 kişinin ölümüne ve yaklaşık 1500 evin zarar
gömesine neden olan yangınların, hükümete maliyetinin 333 milyon dolar olduğunu açıkladı.
Açıklamada, yangınlarda yok olan ormanlık alanın 360 bin hektara ulaştığı, birçok hayvanın da telef
olduğu belirtilirken, yangınları kontrol altına almak için 4 binden fazla itfaiyecinin görev yaptığı
bildirildi (Kyn: AA).
28.01.2017 Şili’de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11‘e
yükseldi. Şili Devlet Başkanı, ülke tarihinin en büyük orman yangını olduğunu bildirdi. Hızla yayılan
yangında Şili’de yaşayan binlerce kişi evlerini terk etti. Müdahalelere rağmen durdurulamayan
yangının, Santa Olga kasabasını yok ettiği bildirildi (Kyn: İHA).
26.01.2017 Latin Amerika ülkesi Şili’de çıkan ve kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 6
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Şili hükümeti yangınlarında yok olan ormanlık alanın 238 bin
hektara çıktığını duyurdu. Uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle
büyüyen yangınlar nedeniyle 4 binden fazla kişi tahliye edildi. Yangınlardan en çok O'Higgins ve El
Maule bölgelerinde kırsal alanların etkilendiği belirtilirken, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin,
Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter
talep edildiği bildirildi (Kyn: AA).
22.01.2017 Latin Amerika ülkesi Şili’de çıkan orman yangınlarında yaklaşık 80 bin hektar alan kül
oldu. Şili’nin orta ve güney kesiminde hala kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle olağanüstü
hal ilan edildi. Yangınlarından en çok başkent Santiago’nun güneyinde bulunan Pumanque
ormanlarının etkilendiği belirtildi. İtfaiye ekipleri, orman işçileri ve askerler onlarca ayrı noktada
devam eden yangınları söndürmeye çalıştığı bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 03.01.2017) Latin Amerika ülkelerinden Şili’nin liman şehri Valparaiso alevlere
teslim oldu. Pasifik Okyanusu kıyısındaki renkli evlerinden dolayı turistlerin ilgi kaynağı olan liman
şehri Valparaiso’ da çıkan orman yangınları 16 kişinin yaralanmasına neden olurken, 500 kişinin
tahliye edildiği bildirildi. Yangın nedeniyle 100’den fazla ev kül olurken, bölgede halkın eşyalarını
yangından kurtarmaya çalıştığı belirtildi. 40 farklı tepeye kurulu kentte yangın söndürme ve kurtarma
çalışmaları coğrafik koşullar nedeniyle zorlukla yürütülürken, yangının dev maddi zarara yol açtığı
bildirildi (Kyn: TİMESNEW).
FL-20170103-0017-MYS --- Malezya’da sel
Malezya’nın kuzeydoğusunda etkisini artıran muson yağmurları nedeniyle 48 saat aralıksız yağan
yağmur sele neden oldu. Meydana gelen selde 19 binden fazla kişinin tahliye edildiği ve okulların tatil
edildiği bildirildi. Sellerin en fazla Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde etkili olduğunu belirten
yetkililer, tahliye edilenlerin güvenli bölgelerde oluşturulan 55 tahliye merkezine yerleştirildiği
belirtildi (Kyn: AA).
TC-20170103-0018-USA --- ABD’de fırtına
Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 4
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Hava Durumu Servisi, kasırga nedeniyle bölgedeki çok
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sayıda evin zarar gördüğünü, çatıların uçtuğunu, ağaçların devrildiğini ve elektrik tellerinin koptuğunu
açıkladı. Şiddetli rüzgarın ardından gelen sağanak yağışın taşkınlara neden olduğu ve hayatı olumsuz
etkilediği belirtildi Kyn: EURONEWS).
EQ-20170103-0019-FJI --- Fiji’de 7.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Fiji'nin başkenti Suva'ya 283 kilometre uzaklıkta bulunan 10 km. derinlikte ve 7.0
büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami
uyarısı verildiğini ve depremin merkez üssüne 300 kilometreye kadar olan bölgelere tehlikeli dalgaların
ulaşabileceği açıklarken, kısa süre sonra herhangi bir hasarın oluşmadığını ve verilen tsunami
uyarısının kaldırıldığını açıkladı. (Kyn: AA).
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VW-20170104-0020-IRQ --- Irak’ta intihar saldırısı: 14 ölü
Irak'ın Musul kentinde gerçekleştirilen intihar saldırısında aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu
14 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda çevrede bulunan çok sayıda
evin ve aracın da zarar gördüğü belirtilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldığı ve
bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. (Kyn: AA).
VI-20170104-0021-USA --- ABD'de tren kazası: 100 yaralı
Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu 100’den
fazla kişi yaralandı. Yolcu treninin sabah 08:00 sularında Brooklyn durağında raydan çıktığı kazada
trenin platforma çarpması sonrası çıkan ses ve duman sonucu terör saldırısı paniği yaşandı. Kaza
sırasında trende 600’den fazla yolcu bulunduğu bildirildi (Kyn: EURONEWS).
EX-20170105-0022-CHN --- Çin’de maden ocağında gaz patlaması: 12 ölü
(Son Güncelleme Tarihi 06.01.2017) Çin’in Hınan eyaletinin Dıngfıng kentindeki kömür madeni
ocağında meydana gelen patlamada mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldığı ve ölü sayısının 12’ye
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yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 05.01.2017) Çin’in Hınan eyaletinin Dıngfıng kentindeki kömür madeni ocağında
boru hattı genişletme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7
kişinin ise mahsur kaldığı bildirildi. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada ölenlerden 3’ünün
kurtarma görevlisi, 2’sinin işçi olduğu belirtildi. İşçilerin çalıştığı sırada meydana gelen patlama
sonrası bölgeye ulaşan arama kurtarma ekiplerinin göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını
sürdürdüğü bildirildi (Kyn: AA).
VI-20170105-0023-MLI --- Mali'de trafik kazası: 15 ölü
Mali’nin kuzeyindeki Gao bölgesinden başkent Bamako'ya giden otobüsün, ülkenin orta kesimindeki
Konobougou bölgesinde bir kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin hayatını
kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralananların tedavi için başkent Bamako'ya
götürüldüğü belirtildi. (Kyn: AA).
VW-20170105-0024-SYR --- Suriye’nin Celebe kentinde büyük saldırı
Suriye’nin Cebele kentinde bir stadyum yakınında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 11
kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda çevrede bulunan dükkânların
ve park hâlindeki araçların alev aldığı belirtilirken, saldırının Rus Hava Kuvvetleri tarafından
kullanılan Hmeymim Üssü'ne de yakın bir yerde olduğu belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
VI-20170105-0025-KEN --- Kenya’da trafik kazası: 11 ölü
Batı Kenya’nın Nyalunya bölgesindeki Kisumu-Kendu Bay Yolu üzerinde aşırı yüklü bir minibüsün,
şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildiği ve bir külliye çarptığı kazada, 11 kişinin
hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Minibüsün 14 kişilik olduğu fakat kaza
esnasında minibüste 18 yolcunun bulunduğu belirtildi. Kazada ölenlerden 2’sinin öğrenci olduğu
belirtilirken, kazada yaralanan 7 kişinin Jaramogi Oginga Öğretim ve Danışma Hastanesine kaldırıldığı
ve durumlarının kritik olduğu belirtildi. (Kyn: AA).
CW-20170105-0026-POL --- Polonya’da soğuk hava dalgası: 10 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 10.01.2017) Polonya’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle 28
kişinin donarak hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 05.01.2017) Polonya’yı etkisi altına alan soğuk hava dalgasının hava sıcaklıklarını
-30 derecelere kadar düşürdüğü belirtildi. Başkent Varşova'da belediyelerin ve çeşitli yardım
kuruluşlarının 1500 kişiyi donmamak için barınma merkezlerine yerleştirdiği bildirildi. (Kyn:
abcgazetesi.com.tr).
VW-20170105-0027-SYR --- Suriye'nin Cable şehrinde şiddetli patlama: 10 ölü
Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki Cable şehrinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında
10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlama nedeniyle birçok bina ağır
hasar gördü (Kyn: EURONEWS).
EP-20170105-0028-BGR --- Bulgaristan’ da kuş gribi
Bulgaristan’da 31 bölgesinde kuş gribi virüsünün görüldüğü bildirildi. Bulgaristan Gıda Güvenliği
Ajansı (BABH), kuş gribi nedeniyle 100 bini aşkın kanatlı hayvanın itlaf edileceğini açıkladı.
Açıklamada, Avrupa’da ve Bulgaristan’da uzun süredir ilk kez bu kadar hızlı yayılan bir hayvan
Sayfa 6/10
VI: Araç Kazası
EP: Salgın Hastalık
EQ: Deprem

VW: Terör Saldırısı
EX: Patlama
CW: Soğuk Hava Dalgası

AC: Teknolojik Afet
FL: Sel
EN: Çevre Kirliliği

FR: Yangın
WF: Orman Yangını
TC: Tropikal Fırtına

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2017-01

hastalığının söz konusu olduğunu, salgın nedeniyle Bulgaristan genelinde tavukçuluk sektöründe
yetiştirme, kesme ve etin son işlemine dek alınabilecek tüm önlemlerin alındığını, tavuk etinin pişirme
işleminin 70 derecenin üzerinde gerçekleşmesi gerektiği belirtildi. Hastalığın evcil ve yabani
kanatlılarda hızla yayılmasından dolayı ülke genelinde geçici olarak kuş avının yasaklandığı bildirildi
(Kyn: AA).
FL-20170105-0029-THA --- Tayland’da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 27.01.2017) Tayland'ın güneyinde etkili olan sel felaketinde ölenlerin
sayısının 90’a yükseldiği bildirildi. Selde 4 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Tayland'daki Afetleri
Önleme ve Azaltma Merkezi, ülkenin güneyindeki 12 şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana
gelen sel baskınlarından 1,8 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı. Tayland hükümetinin, sel baskınları
nedeniyle yıkılan köprülerin onarımı ve köylerde mahsur kalanları kurtarmak için güney eyaletlerinde
binlerce askeri görevlendirdiği bildirildi (Kyn: AA).
10.01.2017 Tayland'ın güneyini etkisi altına alan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 25' e çıktı. İçişleri
Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 12 kenti etkisi altına alan yağışların ve selin 1
milyon kişiyi etkilediğini belirtti. Ülkenin diğer bölgeleri ile güney kentlerini bağlayan yolların sular
altında kaldığı bölgede 1500 okul da hasar gördü. Şiddetli yağış nedeniyle yollar nehre dönerken, tarım
arazilerinin büyük bir kısmı sular altında kaldığı, bir havalimanının ve okulların kapalı olduğu bildirildi
(Kyn: İHA).
08.01.2017 Tayland'ın güneyini etkisi altına alan selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19' a yükseldi.
Ordu birlikleri sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için harekete
geçti. Bölgedeki tüm askeri kışlaların da siviller için barınak olarak kullanılmak üzere geçici olarak
açıldığı belirtildi (Kyn: AA).
06.01.2017 Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 8 kişi
hayatını kaybederken, selden 150 bin kişinin etkilendiği bildirildi. Yetkililer, 13 ilin etkilendiğini selde
en çok Nakhon Srri Thammarat kentinin etkilendiğini açıklarken, kentte bulunan belediye ve emniyet
binalarıyla itfaiye istasyonun kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Şehirden, çevre illere toplu taşımanın
ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 05.01.2017) Tayland'ın güneyini etkisi altına alan aşırı yağışların sele neden
olduğu bildirildi. Ülkenin güneyindeki 8 kentin selden etkilendiği belirtilirken, ulaşım sekteye uğradığı
ve bazı bölgelerde otobüs ve tren seferlerinin yapılamadığı belirtildi. Tayland Körfezi'nde karaya yakın
mesafede yer alan turistik Samui adasında da etkisini gösteren selin, bazı uçak seferlerinin iptal
olmasına neden olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EP-20170106-0030-FRA --- Fransa'da kuş gribi
Fransa Tarım Bakanlığı, Fransa'nın güneybatısında 89 kuş gribi (H5N8) vakası tespit edildiğini
açıkladı. Açıklamada, kuş gribi (H5N8) tehlikesine karşı çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 1 milyon
ördek ve kazın imha edileceği belirtildi. Kuş gribinin hızla yayılma tehlikesi bulunduğu vurgulanarak,
uyarı gönderilen bölgelerdeki çiftliklerde yetiştirilen ördek ve kazların imha edilmesi için 20 Ocak
tarihine kadar süre verildiği bildirildi (Kyn: AA).
CW-20170106-0031-RUS --- Moskova, son 120 yılın en soğuk gecesini yaşadı
Rusya Hava Tahmin Merkezi Fobos, 6 Ocak’ı 7'sine bağlayan gecede ölçülen eksi 33,4 derecelik hava
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sıcaklığının son 120 yılın en soğuk günü olduğunu açıkladı. Açıklamada, Moskova’nın VDNH
bölgesinde hava sıcaklığının eksi 29,9’a, Klin ve Dmitrov kentlerinde de eksi 33,4’e kadar düştüğü
ifade edildi. Tarihte kaydedilen Moskova’nın en soğuk gecesinin ise 130 yıl önce, 1881 yılında
ölçüldüğü ve hava sıcaklığının eksi 35 olarak tespit edildiği bildirildi (Kyn: DHA).
EQ-20170106-0032-IRN --- İran’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi, dış merkezi İran’ın Fars eyaletine bağlı Honc
ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33)
yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen depremde ilk belirlemelere göre bir evin
yıkılması sonucu Afganistan uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı belirtildi
(Kyn: AA).
ZAMAN (UTM)
2017-01-06 06:33:28

Enlem Boylam

YER

28.16

İRAN

53.11

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.2

10.0

VW-20170107-0033-AFG --- Afganistan’da silahlı saldırı: 13 ölü, 3 yaralı
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetine bağlı Tala u Barfak ilçesinin Anar Dere bölgesinde
madende çalışan işçiler, evlerine giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına
uğradı. Saldırıda 13 madenci öldü, 3 madenci de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadığı bildirildi (Kyn:
star.com.tr).
VW-20170107-0034-IRQ --- Irak’ta sivillere saldırısı: 15 ölü
Irak'ın Musul kentinde sivilleri taşıyan 10 araca düzenlenen hava saldırısında 15 kişinin hayatını
kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. (Kyn: gazetevatan.com.tr).
VW-20170107-0035-SYR --- Azez'de bomba yüklü araçla saldırı
Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan saldırıda 60 kişinin
hayatını kaybettiği, 50’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Sivil savunma yetkilisi, ilçenin
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merkezindeki yerel mahkemenin yakınlarında gerçekleştirilen saldırının bomba yüklü araçla
gerçekleştirildiğini ve saldırıda çevrede büyük tahribat oluştuğunu belirtti. Suriye'nin kuzeyindeki
Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırısında yaralanan 53
Suriyeli, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildiği ve burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis
Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. Hastaneye getirilen yaralılardan birinin kurtarılamadığı
belirtilirken, durumu ağır olan 5 yaralı Gaziantep'e sevk edildi (Kyn: AA).
VI-20170107-0036-MAR --- Fas'ta trafik kazası: 10 ölü, 22 yaralı
Fas'ın Agadir kentinin Sus bölgesinde yolcu taşıyan bir otobüsün seyir halindeki kamyonla çarpıştığı
kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza, Kazablanka-Tafervat
arasında yolcu taşıyan bir otobüsün Agadir'in 40 kilometre batısındaki Şişavi bölgesinde seyir halindeki
kamyonla çarpışması sonucu meydana geldiği belirtilirken, yaralananlar bölgedeki hastanelere sevk
edildiği, bazılarının durumunun ise ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170107-0037-IRQ --- Irak’ta sivillere saldırısı: 12 ölü
Irak'ın Musul kentinin güneydoğusundaki İbn el-Haysum Mahallesi'nde bir eve 3 füzeyle düzenlenen
saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de
yaralandığı bildirildi (Kyn: gazetevatan.com.tr).
EP-20170108-0038-CHN --- Çin’in Hunan eyaletinde kuş gribi
(Son Güncelleme Tarihi: 17.01.2017) Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde kuş gribine yakalanan 11
kişiden 3’ü hayatını kaybetti. Tayvan sınırına yakın tavuk çiftliklerinde son 10 günde 60 bin kümes
hayvanının itlaf edildiği belirtildi. Ocak ayının ilk iki haftasında Ciangşi, Şandong ve Guicou eyaletleri
ile Şanghay kenti ve Makao Özel Yönetim Bölgesi'nde 20'yi aşkın kuş gribi vakasının rapor edildiği
bildirildi (Kyn: AA).
15.01.2017 Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinde H7N9 virüsü bulaşan 1 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Yongçıng kentinde H7N9 virüsü taşıdığı tespit edilerek tedaviye alınan kişinin
hayatını kaybettiği belirtilirken, hastanın, yakın temas kurduğu 16 kişinin de karantinada tutulduğu,
durumlarında bir anormallik gözlenmediği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.01.2017) Çin’in orta kesimindeki Hunan eyaletinde 1 kişide kuş gribine
rastlandı. Hunan Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, 35 yaşındaki hastanın durumun ciddi
olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastanın tedavi altına alınmadan önce, kanatlı
hayvanlarla yakın temas kurduğu ve H7N9 virüsünün bu şekilde bulaştığı belirlendiği belirtildi (Kyn:
AA).
VI-20170108-0039-FRA --- Fransa'da trafik kazası: 5 ölü, 27 yaralı
Fransa’nın iç bölgelerinde yer alan Saone-et-Loire kentinde Portekizli turistleri İsviçre'ye götüren
otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 2’ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazanın, şoförün yoldaki
buzlanmadan dolayı kayarak yoldan çıkan otobüsün kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği
belirtildi (Kyn: abcgazetesi.com).
FL-20170108-0040-IDN --- Endonezya’da şiddetli yağış sele neden oldu
(Son Güncelleme Tarihi: 08.01.2017) Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, şiddetli yağışlar nedeniyle
meydana gelen sel ve heyelana karşı üst seviyede alarm verildi. Meydana gelen sel ve toprak
kaymalarında şu ana kadar 6000 fazla kişi etkilenirken, adanın Batı Sumatra eyaletinin Pantai Cermin,
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Kubung, Lembah Gumanti, Gunung Talang ve Junjung Siriah bölgelerinde 20 gün süreyle acil durum
ilan edildi (Kyn: AA)
(İlk Haber Tarihi: 05.01.2017) Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, şiddetli yağışlar nedeniyle halk sel
ve heyelan tehlikesine uyarıldı. Adanın Batı Sumatra eyaletinde başlayan şiddetli yağışların etkisini
artırarak devam etmesi ve Pantai Cermin, Kubung, Lembah Gumanti, Gunung Talang ve Junjung
Siriah bölgelerinde etkili olmasının beklendiği bildirildi (Kyn: AA).

Planlama ve Operasyon Birimi
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