T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2017-05

30 OCAK – 05 ŞUBAT 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20170130-0122-TUR --- Çanakkale Ayvacık’ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi Budaklar mevkii olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 09.56’da meydana gelen ve odak derinliği 8.3 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Ayvacık ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn: AA,
Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.01.30

09:56:16

39.5960

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

26.4243

8.3

-.-

4.0

-.-

Yer

Ayvacık-ÇANAKKALE

VI-20170131-0123-TUR --- Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 31 yaralı
Şanlıurfa Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun GAP Havaalanı mevkiinde kar yağışı nedeniyle
kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.
Yetkililer, 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 33 kişinin yaralandığını ve yaralanan 33
kişiden 2'sinin, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Trafik kazası sonucu yolun
kapandığı belirtilirken, yolda mahsur kalan yolcu ve sürücülere Kızılay aracılığıyla kumanya dağıtıldığı
belirtildi (Kyn: hurriyet.com.tr).
EN-20170201-0124-TUR --- İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi açıklarında gemi battı
İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi sahiline yakın bir noktada demirli Tanzanya bandıralı 2 bin 980
grostonluk, 115 metre uzunluğundaki "Bereket" isimli kuru yük gemisi hızlı bir şekilde su alarak battı.
Batan gemide sızıntı meydana geldiği ve çevre kirliliğine neden olduğu belirtilirken geminin çevresi
yüzer bariyerlerle çevrildiği belirtildi. Geminin neden olduğu çevre kirliliğine müdahale için, gemi
etrafında kirliliğin toplanması amacıyla serili sorbent bariyerlerle 250 kilogram katı atık toplandı.
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Deniz yüzeyine yayılan kirliliğe yağ emici padler ve sorbent bariyerlerle müdahale edildiği bildirildi
(Kyn: AA).
SS-20170202-0125-TUR --- Tatvan'da yüzlerce kişi donmaktan kurtarıldı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Ahlat, Tatvan-Güroymak ve Tatvan-Van
karayollarının kapandığı belirtilirken, yolda mahsur kalan yüzlerce kişi donmaktan son anda kurtarıldı.
Tatvan Kaymakamlığı, jandarma, belediye ve AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak
için seferber olurken, kara saplanan araçlarda bekleyen vatandaşlar, iş makineleri ve zırhlı araçlarla
güvenli yerlere sevk edildi. Kurtarılan vatandaşların, kurumların yanı sıra esnaf ve iş adamlarının
desteğiyle ihtiyaçlarını giderebilecekleri sıcak ortamlarda misafir edildiği bildirildi (Kyn: AA).
EP-20170203-0126-TUR --- Bolu'da kuduz karantinası
Bolu'nun Merkez ilçesi Çamyayla ve Okçular köylerinde büyükbaş hayvanlarda kuduz tespit edilmesi
üzerine 2 köy karantinaya alındı. Çamyayla köyünde bulunan kuduza duyarlı hayvan türlerinin tamamı
653 baş sığır, 104 baş koyun-keçi ile 77 adet kedi-köpek aşılandı. Okçular köyünde ise hastalık çıkışı
yapılmış olup derhal Ankara Merkez Veteriner Araştırma Enstitüsünden aşı getirtilerek, köyde bulunan
kuduz hastalığına duyarlı hayvan türlerine aşılama çalışması başlatıldı. Yaklaşık olarak 409 Büyükbaş,
60 Küçükbaş ile 50 adet kedi-köpek cinsi hayvanın aşılaması yapıldı. Valilik, kuduz vakasının tespit
edilmesinin ardından her iki köyde de gerekli önlemlerin alındığını açıkladı (Kyn: AA).
EQ-20170203-0127-TUR --- Malatya’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Malatya ilinin Hekimhan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
08.33’de meydana gelen ve odak derinliği 17.85 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Depremin, Hekimhan ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn: AA, Kandilli
Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.02.03

05:33:33

38.6873

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

38.0893

17.85

-.-

4.0

-.-

Yer

Hekimhan - MALATYA
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DÜNYADA:
VI-20170130-0128-FRA --- Fransa’da zincirleme trafik kazası: 65 yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’te A13 otoyolunun Caen-Paris güzergâhında 2 otobüs, 1 yarı römork ve 4
otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 65 kişi yaralandı. Kaza yerel saatle 05.00 sularında
meydana gelirken, kazada yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olay nedeniyle
saatlerce kapalı kalan A13 otoyolunun Caen-Paris güzergâhı yerel saatle 11.30’da trafiğe açıldı (Kyn:
EURONEWS).
FR-20170130-0129-GEO --- Gürcistan'da korkutan yangın
Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in Didube bölgesinde bulunan “Çocuk Dünyası” adlı ticaret merkezinde
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ticaret merkezinin 13 bin metrekarelik alanının yandığı ve ticaret
merkezi binası kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaklaşık 30 itfaiyecinin 6 saatlik çalışması sonucu
söndürülen yangın nedeniyle 1 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı belirten Acil Durum Birimi, ticaret
merkezinin yakınlarında bulunan marketler, mağazalar ve depoların yer aldığı 13 bin metrekarelik
alanın yandığını açıkladı. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı (Kyn: İHA).
VI-20170130-0130-MDG --- Madagaskar' da yolcu taşıyan tır devrildi: 47 ölü, 24 yaralı
Madagaskar'ın başkenti Antananarivo' nun kuzeydoğusundaki Anjozorobe bölgesinde kurallara aykırı
olmasına rağmen onlarca yolcu taşıyan bir tır Mananara nehrine düştü. Meydana gelen kaza nedeniyle
aralarında çocukların da bulunduğu 47 kişinin hayatını kaybettiği, 11'i ağır 24 kişinin de yaralandığı
belirtildi. Aşırı hız nedeniyle devrilen araçta bulunanların bir düğün merasiminden döndüğü belirtildi
(Kyn: TIMETURK).
VI-20170130-0131-BEN --- Benin'de trafik kazası: 12 ölü
Benin'in güneyindeki Sekou bölgesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yetkililer, söz konusu araçlarda kapasiteden fazla yolcu taşındığı için ölü sayısının yüksek
olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
CL-20170201-0132-IND --- Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü: 5 ölü, 50 yaralı
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kanpur kentinde inşaat halindeki 6 katlı
tabakhane binasının çökmesi sonucu 5 işçinin hayatını kaybettiği, 50 kadar işçinin de enkaz altında
kaldığı bildirildi (Kyn: AA). Bölge yöneticisi, ordudan enkazı temizleme ve kayıp işçileri arama
kurtarma çalışmalarına yardım talep edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20170201-0133-UGA --- Uganda’da trafik kazası: 16 ölü
Uganda'nın doğusundaki Jinja-Kampala Karayolu'nda bir taksi ile römorkün çarpışması sonucu 16 kişi
hayatını kaybetti. Yağmur nedeniyle taksi şoförünün römorku göremediği ve kazaya sebep olduğu
belirtildi (Kyn: AA).
FR-20170202-0134-PHL --- Filipinler'de fabrikada yangını
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Cavite kentinin General Trias Köyü’ndeki "House
Technology Industries" adlı fabrikada çıkan yangında aralarında 3 Japon'un da bulunduğu 100'den fazla
işçi yaralandı, 3 işçinin de kayıp olduğu belirtildi. Yaralılardan 10'unun durumunun ciddi olduğu, bazı
işçilerin alevlerden kaçmak için pencerelerden atladığı belirtildi. Yaklaşık 18 saat süren çalışmanın
ardından söndürülebilen yangın sonrasında fabrikadaki hasarın çok büyük olduğu belirtilirken, 3 katlı
fabrikanın prefabrik bina parçalarının bulunduğu bölümünde çıkan yangına ev yalıtım malzemeleri
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üretiminde kullanılan makinenin aşırı ısınmasının yol açtığı bildirildi (Kyn: AA).
CL-20170202-0135-COG --- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde köprü çöktü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Muitobwe bölgesindeki bir köprünün yolcu otobüsünün geçişi
sırasında çökmesi sonucu otobüsteki yolculardan 10'unun hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı
bildirildi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, köprünün uzun yıllardır kullanıldığını ve zamanla
dayanıklılığını yitirmiş olabileceğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20170202-0136-IDN --- Endonezya'da yolcu uçağı pistten çıktı
Endonezya’nın Yogyakarta kentindeki Adisutjipto Uluslararası Havalimanı'nda, 123 yolcunun
bulunduğu Garuda Indonesia Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi uçağı iniş sırasında pistten çıktı.
Başkent Cakarta'dan Yogyakarta kentine sefer yapan yolcu uçağının aşırı yağış nedeniyle pistten çıktığı
belirtildi. Kazaya ilişkin incelemeler ve uçağın pistten çekilmesi çalışması sonlanana kadar
havalimanının uçuşa kapalı olacağı açıklandı. Uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının ise iyi olduğu
belirtildi (Kyn: AA).
DR-20170203-0137-KEN --- Kenya’da kuraklık
Kenya’nın Bangali bölgesinde kuraklık sorunu üst seviyelere ulaşırken, vatandaşların yılda 1 defa
yağan yağmur ile dolan göletleri içme suyu olarak kullandığı ve suyu içmek zorunda kalan kişilerde
hastalıkların arttığı ve ölümlere sebep olduğu belirtildi. Bangali bölgesinde insanların, çamur rengine
bürünmüş bir su birikintisinden bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları ve içme suyu olarak da
kullandıkları belirtilirken bu bölgede 5 kilometre ara ile 2 adet su kaynağının mevcut olduğu ve halkın
su kaynaklarına ulaşabilmek için 15 kilometre yol yürümek zorunda kaldığı bildirildi (Kyn: İHA).
CL-20170203-0138- CHN --- Çin’de 4 bina çöktü: 22 ölü
Doğu Çin’in Zheijang bölgesinde yer alan Wenzhou sanayi bölgesinde dört bina çöktü. Yetkililer,
çökme sonucu binaların enkazı altında kalan 28 kişiden 6'sının canlı olarak kurtarılabildiğini açıkladı.
Açıklamada, Arama-kurtarma çalışmalarına katılan 800 kişilik ekibin canlı bulma umudu kalmadığı
için çalışmalarını sonlandırdığı belirtildi. Çöken binalarda göçmen işçilerin kaldıkları belirtilirken,
hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi (Kyn: TIMETURK).
AV-20170204-0139-PAK --- Pakistan’ın Çitral kentinde çığ: 14 ölü
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Çitral kentinde akşam saatlerinde
meydana gelen çığ nedeniyle 6'sı çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çığın 25 evi
vurduğunu belirten yetkililer, 14 kişinin cesedine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının elverişsiz
hava nedeniyle zor şartlar altında gerçekleştirildiğini belirtti. Bölgede 3 gündür aralıksız süren kar
yağışı nedeniyle yüzlerce kişinin güvenlikli yerlere sevk edildiğini bildirdi (Kyn: abcgazetesi.com).
VI-20170204-0140-OTH --- Mısır'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 9 ölü, 44 yaralı
Mısır'ın doğusundaki uluslararası Nuveyba yolunda bir öğrenci grubunu taşıyan bir otobüsün
devrilmesi sonucu, 9 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170204-0141-KOR --- Güney Kore'de alışveriş merkezinde yangın: 4 ölü
Güney Kore'nin Hwaseong şehrinin Dongtan bölgesindeki iki gökdelene bağlı dört katlı bir alışveriş
merkezinin üçüncü katındaki çocuk oyun alanında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, zehirli
dumanı soluyan çok sayıda kişi yaralandı. Yangının çıktığı esnada oyun yerinde çocuk bulunmadığını
belirten itfaiye ekipleri, 1’i kadın 4 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti. Yangının 70 dakikada kontrol
altına alındığı belirtilirken, oyun alanındaki yanıcı maddelerin ateş almasıyla zehirli gaz meydana
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geldiği ve zehirli dumanı soluyan çok sayıda kişinin çevre hastanelere kaldırıldığı bildirildi (Kyn: AA).
CW-20170205-0142-AFG --- Afganistan’da soğuk hava dalgası: 18 ölü
Afganistan’ın Badahşan vilayetinin Mah Mey ve Yavan ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava
nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Soğuk hava nedeniyle 8 kişinin yaralandığı, şiddetli kar yağışı
sonucu 10 ilçenin yollarının ulaşıma kapandığı belirtildi. Afganistan'ın kuzey illerini başkente bağlayan
tek geçit noktası olan Salang tüneli kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, Uluslararası Kabil
Havalimanı'nda da uçuşların askıya alındığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170205-0143-CHN --- Çin’de masaj salonunda yangın: 18 ölü
Çin’in doğusunda bulunan Cıciang eyaletinin Tientay ilçesinde bir ayak masaj salonunda yangın çıktı.
Çıkan yangında 18 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yangının çıkış
sebebinin bulunması için soruşturma başlatıldığı belirtildi (Kyn: TIMETURK).
AV-20170205-0144-AFG --- Afganistan’ın Badahşan vilayetinde çığ: 19 ölü
Afganistan’da ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde evlerinin üzerine düşen çığ nedeniyle
19 kişinin öldüğü açıklandı. Bölgede 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle arama kurtarma
çalışmalarının zor şartlar altında gerçekleştirildiği belirtilirken kaç kişinin daha çığ altında
bulunduğunun belirlenemediği belirtildi (Kyn: AA).
AV-20170205-0145-PAK --- Pakistan’ın Parvan eyaletinde çığ: 15 ölü, 10 yaralı
Pakistan’ın Parvan vilayetinin Surhi Parsa ilçesinde çığ düşmesi sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti.
Parvan Valiliği, çığ düşmesi neticesinde 3 evin kar altında kaldığını, 10 kişinin de yaralandığını
açıkladı (Kyn: AA).
VA-20170205-0146-IDN --- Endonezya’da Sinabung Yanardağı faaliyeti geçti
Endonezya'da Sinabung Yanardağı 24 saat içinde 7 kez patlaması ve volkanik faaliyetlerinin artması
sonucu bölgede alarm seviyesi yükseltildi. Volkanik küllerin rüzgârlarla Berastagi kasabasına kadar
geldiği belirtilirken, yetkililer, bölgeyi ziyarete gelen turistlere maskelerini ve koruyucu gözlüklerini
kullanmaları uyarısında bulundu. Volkanik faaliyetlerin artması üzerine 7 kilometre yarıçapındaki alan
ziyaretçilere kapatıldı. Yanardağın, 5 bin metreye kadar küllerini fırlattığı bildirildi (Kyn: İHA).
EP-20170205-0147-CHN --- Çin'de kuş gribi salgını tehlikesi
Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinde, yeni bir kuş gribi vakası rapor edildi. Hunan Sağlık ve
Aile Planlama Komitesi, eyaletin başkenti Çangşa'da 37 yaşındaki bir erkek hastada H7N9 virüsü tespit
edildiğini duyurdu. Rahatsızlanmadan önce kanatlı hayvanlarla yakın temasta bulunan hastanın
durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yetkililer, Hunan eyaletinde yılbaşından bu yana 19 kişiye kuş gribi
teşhisi konulduğunu açıkladı (Kyn: TIMETURK) .
AV-20170205-0148-AFG --- Afganistan’da çığ
Afganistan’da Nuristan vilayetinin Bargimatal ilçesine bağlı Hafasi Köyü çığ altında kaldı. Arama
kurtarma ekipleri çığ altından 45 cansız bedenin çıkartıldığını açıklarken, 11 kişinin de yaralandığı
belirtildi. Kar yağışının şiddetini artırması sonucu çığ altında kalan köye ulaşım sağlanamadığı
belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği köyde 500 kişinin yaşadığı ve ölü sayısının
artmasından endişe edildiği bildirildi (Kyn: AA).
Planlama ve Operasyon Birimi
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