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13 - 19 MART 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170314-0304-TUR --- Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı: 20 yaralı
Gaziantep'te, 3. Organize Sanayi Bölgesi Şerbetçi Bulvarı'nda 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada
20 işçi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1’nin durumunun ağır
olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan güzergâhın, araçların çekilmesinin ardından
yeniden trafiğe açıldığı belirtildi (Kyn: AA).
FP-20170315-0305-TUR --- Afyonkarahisar'da gıda zehirlenmesi
Afyonkarahisar’da gerçekleşen açılış töreninde görev yapan 65 polis yedikleri kumanyadan sonra
fenalaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği açılış törenine katılan ve gıda
zehirlenmesi şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Özel Park Hastanesi ve Kocatepe
Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn:
AA).
FP-20170315-0306-TUR --- Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi
Şanlıurfa Merkez Eyyübiye ilçesi Hayati Harrani Mahallesi'nde bulunan Ertuğrulgazi Ortaokulunda
eğitimin devam ettiği sırada bir derslikteki öğrencilerden 26'sı aniden rahatsızlandı. Öğretmenleri
tarafından gıda zehirlenmesi şüphesiyle yakındaki Aile Sağlığı Merkezine götürülen öğrenciler,
şikâyetlerinin devam etmesi üzerine bölgeye çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak
tedavi altına alındı. Öğrencilerin, bir arkadaşlarının doğum günü kutlaması için alınan yaş pastadan
yedikleri ve ardından rahatsızlandıkları belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170317-0307-TUR --- Kütahya'da zincirleme trafik kazası
Kütahya'da kar ve buzlanma nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 18
kişi yaralandı. Kütahya-Tavşanlı karayolunun 20. kilometresinde kar ve buzlanma nedeniyle meydana
gelen zincirleme trafik kazasında kamyon, kamyonet ve minibüs ile 7 otomobilin çarpıştığı bildirildi.
Kazada, minibüsün sürücüsü ve minibüsteki yolculardan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken,
kazada yaralanan 18 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi (Kyn:
AA).
DÜNYADA:
TC-20170313-0308-BRA --- Brezilya'da fırtına 2 can aldı
Brezilya'nın güney kesiminde bulunan Rio Grande do Sul eyaletini etkisi altına alan fırtınada, 2 kişi
hayatını kaybederken, 10 kişi de kayboldu. Rio Grande do Sul eyaleti yönetimi, eyaleti etkisi altına
alan fırtına nedeniyle 12 kişinin yaralandığını, 100'den fazla evin de yıkıldığını açıkladı. Açıklamada
ayrıca, meydana gelen hasarın ciddi boyutlara ulaştığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170313-0309-NGA --- Nijerya'da trafik kazası: 35 ölü
Nijerya'nın Adawama eyaletinde, eyalet merkezinden Yola-Ngurore istikametine giden bir kamyonun,
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiği kazada, 35 kişinin hayatını
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kaybettiği bildirildi. Meydana gelen kazada 28 kişinin de yaralandığı belirtilirken, kamyonda bulunan
çok sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170313-0310-SOM --- Mogadişu’da otelde patlama: 10 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Mekke Caddesindeki Vehliye Otelinin önünde gerçekleştirilen
saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Bomba yüklü aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda
çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi. Çevredeki araç ve binalar da büyük zarar gördü. Saldırıların
sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütü üstlendi (Kyn: EURONEWS).
SS-20170314-0311-USA --- ABD’de Stella Kar Fırtınası
ABD’nin doğu kıyılarını etkisi altına alan Stella Kar Fırtınası, hayatı durma noktasına getirirken, New
York, New Jersey, Connecticut, Maryland ve Pennsylvania eyaletlerinde acil durum ilan edildi. Alarm
verilen kentlerde yaşayan 18 milyonun fırtınadan etkilendiği belirtilirken, hayatın durma noktasına
geldiği bildirildi. Fırtına nedeniyle ulaşımın da durma noktasına geldiği bölgelerde 7 bin 800 uçuşun
iptal edildiği, binlerce okulda eğitime ara verildiği belirtildi (Kyn: AA).
FP-20170314-0312-OTH --- Mısır'da gıda zehirlemesi
(Son Güncelleme Tarihi: 15.03.2017) Mısır'ın Suhac ilinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına
alınan öğrenci sayısı 2 bin 262'ye yükseldi. Sağlık Bakanlığı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına
alınan 2 bin 262 öğrencinin 20'si dışında diğer öğrencilerin tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, besin zehirlenmesine yol açtığı tahmin edilen
okullardaki yiyeceklerden numuneler alındığı ve tahlil için laboratuvarlara gönderildiği belirtildi (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 14.03.2017) Mısır’da ülkenin güneyindeki Suhac kentindeki 8 okulda gıda
zehirlenmesi şüphesiyle 911 öğrencinin hastanelere kaldırıldı. Suhac İl Sağlık Müdürlüğü, öğrencilerin
genelinde bulantı, kusma ve mide krampları şikâyetlerinin yanı sıra panik ve korku halinin olduğunu
açıkladı (Kyn: EURONEWS).
VW-20170315-0313-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 42 yaralı
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tikrit kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında
34 kişinin hayatını kaybettiği, 82 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırının, Tikrit'in kent
merkezindeki Etibba Caddesi'nde gerçekleştirildiğini ve saldırı nedeniyle çevrede çok büyük tahribat
meydana geldiğini açıkladı (Kyn: TIMETURK).
EP-20170315-0314-BRA --- Brezilya'daki sarıhumma salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 17.03.2017) Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede kesinleşmiş sarıhumma
vakası sayısının 424'e yükseldiğini ve 137 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. Minas Gerais 325
vaka ile hastalıktan en fazla etkilenen eyalet oldu, Espirito Santos eyaleti 93, Sao Paulo eyaletinde de 4
doğrulanmış vaka bulunduğu belirtildi. Minas Gerais'e bağlı 49 kentte 111 ölümün sarıhumma kaynaklı
olduğu doğrulandı. Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santos, Bahia, Tocantins, Goias ve Rio Grande
do Norte eyaletlerinde ise en az 184 belediye bölgesinde sarıhumma vakaları kayıt altına alındı (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.03.2017) Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde 1’i ölümlü 38 şüpheli
sarıhumma vakasının rapor edildiği bildirildi. Ölümlü vakanın Eyaletin Casimiro de Abreu bölgesinde
meydana geldiği belirtilirken, hastalık şüphesi inceleme altında olan kişilerin yaşadığı yerlerden sağlık
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ekiplerinin sivrisinek numunelerini topladığını ve bu arada laboratuvar testlerinin sonuçlarının
beklendiği belirtildi. Bütün halkın aşılanmasına karar verilmesi akabinde eyalette 1 milyona yakın
kişinin aşılandığını halkın tamamının aşılanması için 10-12 milyon daha aşı gerektiği belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20170315-0315-SYR --- Şam'da adalet sarayına intihar saldırısı
Suriye'nin başkenti Şam'ın Hamidiye mahallesinde bulunan adalet sarayı önünde intihar saldırısı
düzenlendiği bildirildi. İntihar saldırısında 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda kişinin
de yaralandığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
VW-20170315-0316-SYR --- Suriye rejiminden İdlib'e hava saldırısı
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği hava saldırısı sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. İdlib'deki sivil savunma yetkilileri, Esed rejimine ait bir savaş uçağının, İdlib'in Kusur
bölgesindeki yerleşim yerine vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını
açıklarken, saldırıya maruz kalan bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına devam ettiğini ve enkaz
altındaki sivillere ulaşmaya çalışıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170316-0317-COT --- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 19 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ülkenin doğusundaki Fizi bölgesinde Lulimba-Kakomba
istikametinde yolcu taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu kamyon kasasında seyahat eden 19 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Meydana gelen kazada 22 kişinin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
VA-20170316-0318-ITA --- İtalya’da Etna Yanardağında şiddetli patlama
Avrupa’nın en aktif yanardağlarından olan Etna’da meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.
Yetkililer, patlamanın 20 kişiden oluşan grubun dağa tırmanırken meydana geldiğini açıklarken,
yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını
belirtti. Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre,
Sicilya adasındaki yanardağın güneydoğu yamacında bulunan aktif kraterin yanında yeni bir krater
açıldığı ve patlamanın 2 bin 700 metre yükseklikte bulunan bu noktada gerçekleştiği belirtildi (Kyn:
EURONEWS).
FL-20170316-0319-PER --- Peru'da sel: 78 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 21.03.2017) Peru’yu vuran sel felaketinde ölü sayısı 78’e yükseldi. Selden
yaklaşık 643 bin kişi etkilenirken 100 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Peru Ulusal
Sivil Savunma Enstitüsü ülkenin özellikle kuzeyinde etkili şiddetli yağışların Nisan ayına kadar devam
edeceğini duyurdu. Afet bölgesinden tahliye edilenler güvenli noktalarda kurulan geçici sığınaklara
yerleştirildi (Kyn: EURONEWS).
(Güncelleme Tarihi: 20.03.2017) Güney Amerika ülkelerinden Peru'da meydana gelen sel felaketi
nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e çıktığı bildirildi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan açıklamada, sel nedeniyle 70 bin kişinin evini
kaybettiği belirtildi. Sel nedeniyle 625 bin kişinin evleri ve ürünleri zarar gördü (Kyn:
abcgazetesi.com).
(Güncelleme Tarihi: 19.03.2017) Güney Amerika ülkelerinden Peru’da, şiddetli yağışlar nedeniyle
meydana gelen seller ve toprak kaymaları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 72’ye çıktı. Pasifik
okyanusundaki ani sıcaklığın da etkisiyle oluşan sağanak yağış Peru’da normalin 10 kaz üzerinde
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yağışlara neden oldu. 70 bin kişi evsiz kalırken başkent Lima’ya bir haftadır elektrik verilemiyor.
Şiddetli yağışlar nedeniyle birçok yol ve köprü çöktü, nehirler taştı. Hükümet, acil durum ilan edilen
811 yerleşim yerinde kamu düzenini sağlamak için ordu birliklerini görevlendirdi. El Nino yağmurları
nedeniyle taşan nehirler ve şiddetli fırtınayla etkisini artıran sel ve toprak kaymaları ayrıca 115 bin evin
hasar görmesine, 117 köprünün çökmesi ve çok sayıda yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Başkent Lima’da da sel sularının sürüklediği çamur tabakası şehrin caddelerine ve bazı evlere dolarken
burada da binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 16.03.2017) Peru'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 48 kişi
hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, ülkede etkili olan şiddetli fırtınanın akabinde meydana gelen
sel ve toprak kaymalarında, binlerce kişinin tahliye edildiğini ve pek çok kişinin evlerinin çatısında
kurtarılmayı beklediğini belirtti. Peru'nun kuzey sahillerinde etkili olan sel nedeniyle bölgedeki bazı
köyler boşaltıldı (Kyn: AA).
VW-20170316-0320-SYR --- Suriye'de namaz esnasında katliam
Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Etarib ilçesine bağlı Cina Köyü’nde, bir camiye yatsı namazı
vakti düzenlenen hava saldırısı sonucu 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucu çok
sayıda kişinin yaralandığını açıklayan sivil savunma yetkilileri, saldırı esnasında camide 200 ila 300
arasında kişi olduğunu ve saldırı sonucu enkaz haline gelen camiden hala yaralıların çıkartıldığını
açıkladı. Yetkililer saldırıda birçok ev ve kamu binasının da hasar gördüğünü açıklarken, ölü sayısının
artmasından endişe edildiğini belirtti (Kyn: TIMETURK).
EP-20170317-0321-FRA --- Kuş gribi Fransa'nın doğusuna sıçradı
Fransa'da ülkenin güneyi ve güneybatısında etkili olan kuş gribi (H5N8) salgınının doğu bölgesine de
sıçradığı ve bu nedenle 20 yerleşim biriminde alarmı verildiği duyuruldu. Fransa'nın doğusundaki
Haut-Rhin kenti valiliği, Dietwiller kasabasında ölü bir kazda virüse rastlandığı ve virüsün çevredeki
çiftliklere de sıçradığından şüphelenildiğini açıkladı. Açıklamada, tehlikeli bir yayılmanın
önlenebilmesi için Alsace bölgesinde 20 yerleşim biriminin gözetim altına alındığı ve bu bölgelerdeki
tüm kanatlı hayvan hareketliliğinin yasaklandığı belirtildi. Fransa Kaz Ciğeri Üreticileri Derneği Genel
Sekreteri, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının yaklaşık 3 milyon 300 bine ulaştığını açıklarken,
Fransa Tarım Bakanı, kuş gribi nedeniyle çoğunluğu kaz ciğeri üretiminin yoğunlaştığı ülkenin
güneybatısındaki Landes bölgesinde yaklaşık 600 bin kümes hayvanının daha itlaf edileceğini açıkladı
(Kyn: AA).
VW-20170317-0322-YEM --- Yemen'de göçmenlerin bulunduğu tekneye saldırı: 42 ölü
Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'in Kızıldeniz kıyılarında Somalili göçmenleri taşıyan tekneye, bir
helikopter tarafından ateş açılması sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hudeyde Limanı
karşısında 140 kişiyi taşıyan tekneyi hedef alan saldırının Babül-Mendep Boğazı yakınlarında
gerçekleştirildiğini açıklayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), saldırıya
uğrayan teknede hayatını kaybeden kişiler arasında çok sayıda çocuk ve kadının olduğu kaydedilirken,
kurtarılan 80 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, saldırının
sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn: İHA).
VW-20170318-0323-FRA --- Paris Orly Havalimanı'nda saldırı
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Paris Orly Havalimanı'nda saldırı gerçekleştirildi. Paris Terörle
Mücadele Savcılığı, saldırganın öldürüldüğü saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken,
İçişleri Bakanlığı, havalimanında, saldırının ardından bomba imha ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu
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herhangi bir patlayıcının bulunmadığını açıkladı. Açıklamada, havalimanındaki yaklaşık 3 bin
yolcunun tahliye edildiği belirtilirken, uçuşların durdurulduğu, yolcuların havalimanına gelmemeleri
çağrısında bulunuldu. Paris'in ikinci büyük havalimanı olan Orly’den uçuşların durdurulmasını
ardından, başkentteki bütün uçuşlar Paris'teki en büyük havalimanı olan Roisy Charles de Gaulle
Havalimanı'na yönlendirildi (Kyn: AA).
SD-20170318-0324-OTH --- Mısır'da kum fırtınası
Mısır'da etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle 197 kişinin etkilenerek nefes darlığı ve boğulma
tehlikesi geçirdiği bildirildi. Yetkililer, kum fırtınası nedeniyle 3 limanın kapatıldığını, 3 ilde de
eğitime ara verildiğini belirtti. Kızıldeniz Limanlar İdaresi, şiddetli esen rüzgârlar nedeniyle görüş
mesafesinin kısaldığı ve bu nedenle Süveyş, Ez-Zeytiyyat ve El-Hurghada limanlarının geçici olarak
kapatıldığı duyurdu (Kyn: AA).
VW-20170319-0325-SYR --- İdlib'de sivillere saldırı: 8 ölü
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine rejim askerleri tarafından düzenlenene hava
saldırısında 2'si çocuk ve 1’i kadın 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı
bildirildi. İdlib Sivil Savunma yetkilisi, saldırının, İdlib kent merkezinin kuzeybatısındaki Naura
bölgesinde bulunan Mütenebbi Meydanı ile Akibe Derviş bölgesindeki stadyum ve kültür merkezine
gerçekleştirildiğini belirtti. Saldırı sonucu çevrede büyük tahribat gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn:
TIMETURK).

Planlama ve Operasyon Birimi
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