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27 ŞUBAT – 05 MART 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20170228-0252-TUR --- Çanakkale'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi Babakale Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 01.52’de meydana gelen ve odak derinliği 10.9 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Ayvacık ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe
neden oldu (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.02.28

01:52:53

39.5025

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

26.0340

10.61

-.-

4.0

-.-

Yer

Ayvancık-Çanakkale

EP-20170228-0253-TUR --- Kayseri'de kuduz karantinası
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması
başlatıldı. İlçeye bağlı Palas Mahallesi’nden İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gelen ihbar
üzerine ekiplerin kuduz şüphesi taşıyan köpeğin itlaf edildiği belirtildi. Veteriner hekimlerce köpekten
alınan numunenin laboratuvarda yapılan incelemesinde kuduza rastlandığı, İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastalık çıkan mahallenin kontrol altına
alındığı ve çiftlik hayvanları için karantina uygulaması başlatıldığı belirtilirken, köpekle teması olan
kişilerin aşılanmasına yönelik çalışmanın başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20170301-0254-TUR --- Çanakkale'de 4,8 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesi Gülpınar Köyü olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 02.27’de meydana gelen ve odak derinliği 7.13 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Deprem, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa kent merkezleri ile çevre ilçelerde de hissedilirken, 16
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dakika içinde bölgede 8 deprem kayıtlara geçti. Deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu (Kyn:
AA, AFAD).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.01

02:27:33

39.4943

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

26.0545

7.13

-.-

Yer

4.8 -.- Gülpınar-Ayvacık-ÇANAKKALE

FR-20170301-0255-TUR --- İzmir'de fabrika yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren
bir fabrikada çıkan yangında 18 işçi dumandan etkilendi. Fabrikanın boyama atölyesinde
belirlenemeyen sebepten çıkan yangını, İzmir ve Manisa büyükşehir belediyeleri itfaiye ekipleri
müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen ve yaralanan 18 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerince
Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20170302-0256-TUR --- Adıyaman’da 5.5 büyüklüğünde deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2017) Adıyaman Valiliği meydana gelen depremin ardından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının desteği ile çeşitli illerden görevlendirilen 50 kişilik ekibin, ön hasar tespitinin
ardından kesin hasar tespitinin de tamamladığını açıkladı. Kesin hasar tespit çalışmaları sonucunda
hazırlanan rapora göre, Samsat ilçe merkezinde ve köylerinde 2048 yapının 1289 adeti ağır hasarlı, 168
adeti orta hasarlı, 542 adetinin az hasarlı veya hasarsız olduğu belirtildi. Buna göre ilçe merkezindeki
yapıların yüzde 78’inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5’inin ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği
bildirildi (Kyn: AA, AFAD).
(İlk Haber Tarihi: 02.03.2017) Dış merkezi Adıyaman ilinin Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 14.07’de meydana gelen ve odak derinliği 11.3 km olan depremde can kaybı
olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, meydana gelen depremde 30 kişinin
hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Açıklamada, 673 binanın ağır hasarlı, 200 binanın hafif hasarlı, 22
binanın da tamamen yıkıldığı belirtildi. AFAD tarafından çadırların kurulmasına başlandığı
belirtilirken, çadırların kurulumunun ardından depremde evleri zarar gören vatandaşların çadırlara
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yerleştirileceği bildirildi. Deprem nedeniyle ilçe merkezinde bulunan 6 okulda da hasar meydana
gelirken, Samsat ve köylerinde okullar 2 gün tatil edildi. Tatil sonrası 15 gün boyunca öğrencilerin
çadırda eğitim göreceği belirtilirken, daha sonra Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından
oluşturulacak konteyner kentte eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Bölgede AFAD başta olmak üzere
çevre belediyeler ve Türk Kızılayı ile birçok yardım kuruluşu vatandaşlara yardım etmek için büyük bir
çaba harcadığı belirtildi. Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşanan depremin ardından AFAD tarafından
kurulan çadırlarda kalan vatandaşlara, günde üç öğün sıcak yemek dağıtıldığı belirtildi. Depremin çevre
il ve ilçelerde de hissedildiği belirtildi. Aynı bölgede saat 14.18'de ise 4,4 büyüklüğünde bir deprem
kaydedildi (Kyn: AA, AFAD).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.02

04:07:25

37.6045

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

38.4915

11.3

-.-

4.8 -.-

Yer

Samsat-ADIYAMAN

VI-20170303-0257-TUR --- Adana'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 20 kişi
de yaralandı. Kazanın Osmaniye'den Ceyhan'daki bir tesise işçi taşıyan midibüsün, Hamdilli Mahallesi
Kavşağı yakınında devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazada yaralanan sürücü ile 19 işçi,
112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
DÜNYADA:
FL-20170227-0258-TWN --- Şili'de şiddetli yağış sele neden oldu
Şili'nin orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar başkent Santiago’da sele neden oldu.
Başkent Santigo acil durum yetkilileri, meydana gelen sel nedeniyle Santiago Nehri'nin taştığını, suya
kapılan 2 kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, sele kapılan 5 kişinin de kayıp olduğu
belirtildi. Santiago Valiliği, başkent Santiago'nun ana içme suyu kaynağı olan Maipo Nehri'nin selden
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kirlenmesi nedeniyle Santiago’nun 33 bölgesinde içme suyu temini konusunda sıkıntı yaşandığını ve 6
milyon kişiye su verilemeyeceğini açıkladı. Yetkililer, selden etkilenen bölgedeki restoran ve iş yeri
sahiplerine iş yerlerini açmamaları uyarısında bulunurken, okullarda da eğitime ara verildiği bildirildi.
Şiddetli yağmur sonucu meydana gelen toprak kaymalarının yolları kapatması sonucu binlerce kişinin
mahsur kaldığı belirtildi. (Kyn: EURONEWS).
VW-20170227-0259-SYR --- Suriye'nin İdlib ilinde hava saldırısı: 21 ölü
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine düzenlenen hava saldırısında 21 sivilin öldüğü,
18'inin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer 10 hava saldırısı düzenlendiğini açıklarken, olayda çok
sayıda binanın yıkıldığı ve hasar gördüğü belirtildi. Yaralıların kentteki hastanelere kaldırıldığı ve bazı
yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi (Kyn: AA).
TC-20170228-0260-USA --- ABD'nin Missouri eyaletinde tornado
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan tornado nedeniyle Missouri eyaletinin Perry İlçesinde 1
kişi hayatını kaybederken, tornadonun eyalette çok büyük hasara neden olduğu bildirildi. Çok sayıda ev
tamamen yerle bir olurken, çok sayıda evin de hasar gördüğü belirtildi. Fırtına Tahmin Merkezi
tarafından tornado öncesi verilen kasırga uyarısı ile yüzlerce insan sığınaklara yerleştirilirken, büyük
bir facianın engellendiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VI-20170228-0261-BRA --- Rio Karnavalı'nda kaza
Brezilya'da, Sambadrome Caddesi'nde düzenlenen Rio Karnavalı'nda bir samba okulu servisinin
kalabalığa dalması sonucu 20 kişi yaralandı. Paraiso de Tuiuti Samba Okuluna ait aracın neden olduğu
kazada demir bariyerlere sıkışan ve yaralananlardan 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yetkililer, bir anda yön değiştirmesi sonucu geçit törenini izleyen 70 bin kişinin içine dalan araçla ilgili
soruşturma açıldığını belirtirken, yaralılara müdahale edilmesi için geçit töreni bir süreliğine
durduruldu (Kyn: AA).
VA-20170228-0262-ITA --- İtalya'da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan aktif yanardağ Etna'da yeniden lav püskürtmesi
sonucu Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Etna ve civarında turuncu alarm verdi. Aylardır
faaliyette olmayan volkanik yanardağ Etna, için yetkililer, dağ yakınındaki yerleşim yerleri için
herhangi bir risk bulunmadığını ifade ederken, püskürtmeler dolayısıyla bölgede irili ufaklı sismik
hareketliliklerin kaydedildiğini açıkladı (Kyn: İHA).
VW-20170228-0263-AFG --- Afganistan'da Taliban bağlantılı polis, 11 meslektaşını öldürdü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde görev yapan ve Taliban'a çalıştığı sanılan 1 polis 11
meslektaşını öldürdüğü bildirildi. Saldırının Helmand vilayetine bağlı Sur Gudar bölgesindeki bir
karakolda meydana geldiği belirtilirken, saldırıyı Taliban terör örgütünün üstlendiği belirtildi (Kyn:
AA).
DR-20170228-0264-SOM --- Somali'de kuraklık nedeniyle ulusal felaket ilan edildi
(Son Güncelleme Tarihi: 04.03.2017) Somali Başbakanı ve Ulusal Kuraklık Komitesi tarafından
düzenlenen basın toplantısında, Somali’de kuraklık nedeniyle ortaya çıkan açlık krizi nedeniyle
Somali’nin güney batısındaki Bay bölgesinde son iki günde 110 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği
açıklandı. Açıklamada ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı
karşıya olduğu belirtilirken, krizin çözümü için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağrıldığı
belirtildi.
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(İlk Haber Tarihi: 28.02.2017) Somali'de etkili olan kuraklık nedeniyle "ulusal felaket" ilan edildi.
Birleşmiş Milletlere (BM), Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve
kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğinin
istediğini açıkladı. Açıklamada, Somali'de aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle
karşı karşıya olduğu duyuruldu. Söz konusu açıklamada, ülkede devam eden şiddetli kuraklığın
bölgedeki tarımı yok olma noktasına getirdiği, hayvanların ölümüne neden olduğu belirtildi. (Kyn:
AA).
TC-20170228-0265-USA --- ABD'nin Illinois eyaletinde tornado
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan tornado nedeniyle Illinois eyaletinde 2 kişi hayatını
kaybederken, tornadonun eyalette çok büyük hasara neden olduğu bildirildi. Yüzlerce evin tamamen
yıkıldığı kasırga ve tornado nedeniyle kırmızı alarm verildiği belirtildi. Fırtına Tahmin Merkezi
tarafından tornado öncesi verilen kasırga uyarısı ile yüzlerce insan sığınaklara yerleştirildiği bildirildi
(Kyn: EURONEWS).
VI-20170301-0266-BOL --- Bolivya'da trafik kazası: 18 ölü
Bolivya'da meydana gelen trafik kazasında 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bolivya Ulusal
Polis Teşkilatı, kazanın, başkent La Paz yakınlarında bir minibüsün sürücüsünün dağlık alanda
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini ve aracın 350 metrelik uçuruma
yuvarlandığını açıkladı. Açıklamada, kazada araç şoförü ve araçta bulunan aynı aileden 17 kişinin olay
yerinde hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170301-0267-AFG --- Afganistan'da istihbarat ve polis merkezine saldırı
(Son Güncelleme Tarihi:02.03.2017) Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün peş peşe düzenlenen iki
saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısının da 120
olduğu, yaralıların Kabil'deki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi Her iki saldırıyı da Taliban
örgütü üstlendi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi:01.03.2017) Afganistan'ın başkenti Kabil'in Arzan Kimat bölgesinde bulunan
istihbarat merkezi ve 6. Bölge polis merkezine düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldü ve 38 kişi de
yaralandı. İçişleri Bakanlığı, ilk saldırının, yerel saatle 12.30 sularında bomba yüklü araçla Kabil'in 6.
Polis merkezini hedef aldığı ve ardından bir diğer saldırganın polis merkezine girdiği bildirildi.
Açıklamada, polis merkezine giren saldırganla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Birinci saldırının hemen ardından ikinci saldırının da aynı yöntemle istihbarat merkezine
düzenlendiğinin belirtildiği açıklamada, istihbarat merkezine saldıran iki kişinin etkisiz hale getirildiği
bildirildi (Kyn: AA).
EX-20170302-0268-UKR --- Ukrayna'da grizu patlaması
Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir madende yerel saatle 12.46’da meydana gelen grizu patlamasında 8
işçinin öldüğü, 20 işçiden de haber alınamadığı bildirildi. Ukrayna Olağanüstü Haller Servisi, Lviv
bölgesinde bulunan Gluhov köyündeki kömür madeninde, gaz sıkışması sonucu meydana gelen
patlama esnasında madende 172 kişinin çalıştığı açıklandı. Açıklamada, patlamanın 34 madencinin
bulunduğu 550 metre derinlikteki maden ocağında meydana geldiği, 6 işçinin yaralı olarak kurtarıldığı,
8 işçinin cesedine ulaşıldığı ve 20 işçinin de kayıp olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının
devam ettiği bildirildi (Kyn: star.com.tr).
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FR-20170302-0269-BRE --- Brezilya'da gecekondu mahallesinde yangın
Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir gecekondu mahallesinde çıkan yangında 50 ev kül oldu.
Brezilya’da bulunan Paraisopolis gecekondu mahallesinde öğleden sonra 3 sularında başlayan yangın,
olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiyecinin müdahalesi sonucu kontrol altına
alınırken, yetkililer, olayda can kaybı olmadığını anca dumandan etkilenen bir kişiye müdahalede
bulunulduğunu belirtti (Kyn: EURONEWS).
VI-20170303-0270-CHN --- Çin'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 10 ölü, 38 yaralı
Çin'de bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı
bildirildi. Gıngma ilçesinden eyalet başkenti Kunming'e giden bir çimento kamyonu, ülkenin
güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Lancang kentinde 2'si şoför olmak üzere 47 kişiyi taşıyan bir
otobüsle çarpıştığı belirtildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza
sonucu 9 kişi olay yerinde hayatını kaybettiği, yaralanan 39 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı
belirtildi. Durumu ağır olan bir yaralının, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi
(Kyn: AA).
FR-20170303-0271-ITA --- İtalya'da mülteci kampında yangın
İtalya'nın güneydoğusundaki Puglia bölgesinde göçmenlerin kaldığı bir kampta çıkan yangında 2
Afrikalı göçmenin hayatını kaybetti. Yetkililer çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 5 bin
metrekare içinde bulunan 70 barakanın tamamen yandığını açıkladı (Kyn: AA).
FL-20170303-0272-ZWE --- Zimbabve'de sel: 246 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 03.03.2017) Zimbabve'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana
gelen selde ölü sayısı 246’ya yükselirken, 128 kişinin de yaralandığı bildirildi. 2000 kişinin evsiz
kaldığı selde, yaklaşık 2600 ev hasar gördü. Zimbabve Ulaştırma Bakanı, selin ülkedeki ulaşımı
olumsuz etkilediğini, birçok otoyol ve köprünün tamamen çöktüğünü, okullar, sağlık kuruluşları ve
barajlar gibi altyapılara da büyük hasar meydana geldiği ve hasar gören altyapının yeniden inşası için
100 milyon dolar bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirtti (Kyn: hurriyet.com.tr).
(İlk Haber Tarihi: 01.03.2017) Zimbabve'de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen selde
13 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen selde 13 kişinin kaybolduğu, 20 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Binlerce kişi evsiz kalırken, ulaşımın durma noktasına geldiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170304-0273-AFG --- Afganistan güvenlik güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu: 9 ölü
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde güvenlik güçlerinin, yanlışlıkla sivillerin evini bombalaması
sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığını bildirildi. Farah Emniyet Amirliği,
emniyet güçlerinin, Farah’ın Bala Buluk ilçesine bağlı Tavdanak bölgesinde militanlara karşı havadan
ve karadan düzenlenen operasyonda yanlışlıkla sivillerin evlerinin bulunduğu alanın vurulması sonucu
aralarında çocukların da bulunduğu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170304-0274-SYR --- Rus ve Suriye uçaklarından hava saldırısı: 4 ölü
Suriye’nin Humus kentinin Vear Mahallesi’ne gerçekleştirilen hava saldırısında aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi. Humus sivil
savunma yetkilileri saldırıda çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğünü açıklarken, yaralıların çevre
hastanelere kaldırıldığı belirtildi (Kyn: İHA).
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VI: Araç Kazası
FP: Gıda Zehirlenmesi
EQ: Deprem

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık
FL: Sel

EX: Patlama
OT: Diğer (Kıtlık)

TC: Tropikal Fırtına
FR: Yangın
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VW-20170304-0275-SYR --- Hama'ya hava saldırısı: 10 ölü
Suriye’de Hama kentine bağlı Akırabat beldesine rejim güçlerine ait savaş uçaklarının düzenlediği hava
saldırısında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Saldırıda Akırabat beldesindeki bir hayvan pazarının da savaş uçakları tarafından
bombalandığı belirtildi (Kyn: TIMETURK).

Planlama ve Operasyon Birimi
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