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01 - 06 OCAK 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20190101-0001-TUR --- Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Bingöl ilinin Yedisu ilçesine bağlı Şenköy Köyü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Saat 05.09’da meydana gelen ve odak derinliği 12.7 kilometre olan depremde can ve
mal kaybı yaşanmadı (Kyn: AA, AFAD, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

2019.01.01

Saat

05:09:33

Enlem (N)

39.3833

Boylam (E)

40.4932

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

12.7

-.-

4.2 -.-

Yer

Şenköy Köyü-YEDISU-BINGOL

DÜNYA’DA
VW-20190101-0002-AFG --- Afganistan'da Taliban saldırısı
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine Taliban militanlarının düzenlediği
saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çıkan çatışmada 23 güvenlik
görevlisinin yaralandığı, çok sayıda militanında öldürüldüğü açıklandı (Kyn: AA).
LS-20190101-0003-IDN --- Endonezya'da heyelan
(Son Güncelleme Tarihi: 07.01.2019) Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Sukabumi şehrinde
meydana gelen heyelanda ölü sayısı 32'ye çıktı. Meydana gelen heyelanda 30 evin göçük altında
kaldığı Sirnaresmi Köyü’nde yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine
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ulaşılmasıyla ölü sayısı 32'ye yükseldiği bildirildi (Kyn: haberler.com).
(Güncelleme Tarihi: 06.01.2019) Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Sukabumi şehrinde meydana
gelen heyelanda ölü sayısının 31'e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 04.01.2019) Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde yer alan Sukabumi'demeydana
gelen heyelanda ölü sayısının 18'e çıktığı bildirildi. Bölgede kayıp 15 kişiyi arama çalışmalarının
devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 02.01.2019) Batı Cava eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi
köyünde 30 evin göçük altında kaldığı toprak kaymasında ölü sayısı 15’e yükseldi. Bölgede halen 20
kişinin göçük altında olduğu belirtildi. Teknik ekipman eksikliği ve kötü hava koşulları nedeniyle
arama kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı, 63 kişinin de
güvenli bölgeye tahliye edildiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.01.2019) Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Endonezya’nın Batı Cava
eyaletindeki Sukabumi bölgesine bağlı Sirnaresmi Köyü’nde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen
heyelanda, 107 kişinin barındığı 30 evin toprak altında kaldığını açıkladı. Açıklamada, heyelanda, 3
kişinin yaralandığını ve 2 cansız bedene ulaşıldığı belirtilirken, 41 kişinin halen göçük altında olduğu
belirtildi. Kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten
yetkililer, heyelandan etkilenen 61 kişinin de bölgeden tahliye edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20190102-0004-DNK --- Danimarka'da tren kazası
(Son Güncelleme Tarihi: 03.01.2019) Danimarka'da Sjaelland ve Fyn adalarını birbirine bağlayan
Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü'nde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 8'e yükseldiği
bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi:02.01.2019) Danimarka Devlet Demiryolları (DSB), Fyn adasından Sjaelland adası
yönünde hareket eden ve içinde 131 yolcu ile 3 mürettebat bulunan hızlı trenin, karşı yönden gelen yük
trenine çarptığını açıkladı. Açıklamada, çarpma sonucu hızlı trenin çok sert fren yaptığını açıklayan
DSB, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını belirtti (Kyn: AA).
VI-20190102-0005-NGA --- Nijerya'da trafik kazası
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Bauchi-Jos kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün kamyonla
çarpıştığı bildirildi. Kazada, 18 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise ağır yarandığı belirtildi.
Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği
açıklandı (Kyn: AA).
VI-20190103-0006-GIN --- Gine'de tekne battı
Gine’nin başkenti Konakri yakınlarındaki adalara giden teknelerden birinin dönüş yolunda alabora
olması sonucu teknedeki 41 kişiden 2'sinin öldüğü, 30 kişinin ise kaybolduğu açıklandı. Yetkililer,
teknenin yılbaşı eğlencesi için giden kişileri taşıdığını ve teknedeki 9 kişinin kurtarıldığını, teknelerin
balıkçı teknesi olduğunu ve yolcu taşımaya uygun olmadığını açıkladı. Kayıp kişilerin bulunması için
arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
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VI-20190103-0007-IND --- Hindistan'da tekne alabora oldu
Hindistan’ın Odişa eyaletine bağlı Kendrapara bölgesindeki Mahanadi Nehri'nde, çoğu çocuk çok
sayıda kişiyi taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de
kaybolduğu belirtildi. Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını belirten yetkililer, olayla ilgili
soruşturma başlatıldığını kaydetti (Kyn: AA).
TC-20190104-0008-THA --- Tayland'ı Pabuk Fırtınası etkisi altına aldı
(Güncelleme Tarihi: 05.01.2019) Tayland'ın güneyindeki Nakhon Si Thammarat kentini vuran Pabuk
Fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fırtına nedeniyle yaklaşık 30 bin kişinin
barınaklara yerleştirildiği belirtildi. Nakhon Si Thammarat kentini vurduktan sonra etkisini kaybeden
fırtınanın Andaman Denizi'ne doğru ilerlediği ifade edildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 04.01.2019) Tayland'da son 30 yılın en sert fırtınası olabileceği yönünde alarm
verilen tropikal fırtına "Pabuk", ülkenin güney kesimindeki sahilini vurdu. Tayland Meteoroloji Dairesi
yetkilileri, azami hızı saatte 70 kilometre olan tropikal fırtınanın, öğleden sonra Nakhon Si Thammarat
şehrini etkisi altına aldığını belirtti. Yetkililer, bölgede gece boyunca sağanak ile su taşkınları
yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu. Tayland Afet Önleme ve Azaltma Kurumu, fırtına
öncesinde Nakhon Si Thammarat'ta yaklaşık 5700 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini açıkladı.
Açıklamda, 10'dan fazla şehri etkisi altına alması beklenen fırtına ve yağışların, ünlü turistlik yerlerden
Samui, Tao ve Phangan adalarında da etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20190104-0009-GEO --- Domuz gribi Gürcistan'da 8 can aldı
(Son Güncelleme Tarihi: 09.01.2019) Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü
nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 10’a yükseldiği bildirildi. Ülke çapında
bazı hastaneler ile başkent Tiflis'teki 5 sağlık merkezi, söz konusu virüs nedeniyle 24 saat çalışmaya
başladığı belirtildi. Öte yandan Gürcistan Eğitim Bakanlığı, grip salgını nedeniyle okullarda yılbaşı
tatilini uzattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak'a kadar devam etmesi öngörülen tatilin
18 Ocak'a kadar uzatıldığı duyuruldu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 04.01.2019) Gürcistan'da, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 8
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede bir salgın olmadığının altını çizen yetkililer, virüs
nedeniyle ölenlerde çeşitli kronik rahatsızlıklar bulunduğuna vurgu yaptı (Kyn: AA).
VA-20190104-0010-IDN --- Endonezya'da Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Endonezya’nın Sumatra ile Cava Adaları arasında yer alan
yanardağda son 24 saatte 37 patlama yaşandığını açıklayarak, yanardağdan çıkan kül ve dumanın 2 bin
metre yüksekliğe kadar ulaştığını belirtti. Yanardağda her gün patlama olduğunu anlatan yetkililer,
yanardağ için alarm durumunun turuncu (Siaga) seviyede olduğunu, krateri çevreleyen 5 kilometrelik
alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yaptı. Tsunamiye neden olan yanardağın çevresindeki adalara
geçen hafta erken uyarı sistemi kurulurken, yanardağda oluşan yeni çatlakların koparak yeni bir
tsunami oluşturması ihtimaline karşı da sahil şeridindeki bölge halkının ihtiyatlı olunması çağrısı
yapıldı (Kyn: AA).
VW-20190104-0011-SYR --- Suriye’nin Deyrizor kentinde sivillere saldırı
Suriye’nin Deyrizor kentinde YPG/PKK'ya hava desteği veren koalisyon güçlerinin, Keşkiyye belde
merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetti (Kyn:
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AA).
CL-20190106-0012-AFG --- Afganistan'da altın madeninde göçük
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Kohistan ilçesinde bir altın madeninde meydana
gelen göçük nedeniyle 30 işçinin hayatını kaybettiği, 15 işçinin ise yaralandığı bildirildi. Yetkililer,
yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı
(Kyn: AA).
VI-20190106-0013-THA --- Tayland'da tur otobüsü devrildi
Tayland’ın Roi Et kentinden başkent Bangkok'a gitmekte olan otobüsün devrilmesi sonucu 1’i bebek 6
kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazanın yağışlı havada
sürücünün karşıdan gelen araca çarpmamak için ani frene basması sonucu kayıp devrildiğini açıkladı
(Kyn: AA).

Planlama ve Operasyon Birimi
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