T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-29

11 - 17 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FL-20160711-0840-TUR --- Van'da sel
Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğu bildirildi. Sel nedeniyle ilçeye
bağlı Yeniyaka, Zülfubulak ve Güngören mahallelerinde 19 ev, 9 ahır, 11 tandır evi ile buğday ve arpa
tarlaları zarar gördü. Sel nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşların evlerine giremediği, yağışın
durmasıyla vatandaşların sele kapılan eşyalarını aramaya başladığı belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160711-0841-TUR --- Aydın'da orman yangını
Aydın'ın Çine ilçesindeki Madran Dağı eteklerinde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınında 20
hektarlık karaçam ormanı zarar gördü. Öğle saatlerinde başlayan ve rüzgârın etkisiyle geniş alana
yayılan yangına, 40 arazöz, 15 su tankeri, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildiği, havanın
kararmasının ardından sadece kara ekiplerinin çalışmasıyla müdahale edilen ve gece boyunca süren
yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı (Kyn: AA).
WF-20160712-0842-TUR --- Tekirdağ'da yangın
Tekirdağ-Malkara karayolunun 35. kilometresinde, Yenice Köyü Hereke mevkisindeki tarlada henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen vatandaşların
durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine itfaiye ekiplerinin gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiği yangın,
yaklaşık 2 saatte söndürülürken, 30 hektarlık alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı
bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160712-0843-TUR --- Giresun'da otobüs ile minibüs çarpıştı: 24 yaralı
Giresun'un Görele ilçesine bağlı Kuşçulu Köyü sınırlarında yer alan Görele Bölge Trafik Müdürlüğü
mevkiindeki kavşakta, otobüs ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 24 kişi yaralandı. Yaralılar,
Görele ve Tirebolu Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı (Kyn: AA).
FR-20160714-0844-TUR --- Çankırı'da buğday tarlasında yangın
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinin Köyderesi mevkiindeki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir
nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Şabanözü Belediyesi itfaiyesi,
AFAD ve Çankırı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Çiftçilerin de traktörleriyle
ekiplere destek verdiği ve yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından alevlerin kontrol altına alındığı
belirtildi. Yangında 350 dekarlık tarım arazisinde zarar oluştu (Kyn: AA).
WF-20160714-0845-TUR --- Eskişehir'de orman yangını
Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Başören Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınında
150 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Saat 13.30 sıralarında çıkan yangına, Alpu Çatacık Orman
İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve iş makinelerinin müdahale ettiği belirtildi. Havanın rüzgârlı olması
nedeniyle hızla büyüyen yangına ilk müdahaleyle birlikte, bölgede ikamet eden 35 kişi ile büyükbaş
hayvanların tahliye edildiği evlerinin boşaltıldığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmalarına Ankara,
Karabük, Bursa, Antalya illerinden bir yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile çevre iller orman
işletme müdürlükleri, DSİ ve belediyelere ait 19 arazöz, 7 adet itfaiye aracı, 21 muhtelif iş makinesi ve
su tankeri ile orman köylüleri ve çeşitli kurum kuruluşlardan 300 kişi tarafından da destek verildi.

Sayfa 1/6
VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık

EQ: Deprem
WF: Orman Yangını

FR: Yangın
FP: Gıda Zehirlenmesi

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-29

Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda saat 20.30 sıralarında yangının kontrol altına alındığı ve soğutma
çalışmalarının ardından gerekli emniyet tedbirleri de alınarak tahliye edilen vatandaşların konutlarına
geri dönüşleri sağlanmıştır (Kyn: AA).
VW-20160715-0846-TUR --- Demokrasiye darbe girişimi
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı
Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup askerin darbe
girişimine kalkıştığını, Türkiye’nin dört bir yanında halkın darbe kalkışmasına tepki göstermek için
sokaklara döküldüğünü ve çıkan olaylarda 237 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, şehitlerden
62’sinin polis, 5’inin asker, 170’inin de sivil vatandaş olduğu belirtildi. 2 bin 191 yaralı bulunduğunu
açıklayan ve 144 kişinin tedavisinin halen devam ettiğini, yaralılardan 140 tanesinin polis, 21 tanesinin
asker, 2 bin 30 tanesinin ise sivil vatandaş olduğunu belirten Yıldırım, 3 tane ise kimliği belirsiz ölü
bulunduğu bilgisini verdi. Darbe girişiminin FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tarafından
gerçekleştirildiğini belirtti. (Kyn: İHA).
FR-20160716-0847-TUR --- Elazığ'da örtü ve bahçe yangını
Elazığ'da merkeze bağlı Gümüşbağlar Köyü’nde bağ ve bahçelerin bulunduğu alanlarda henüz
belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 400 dönüm alan zarar gördü. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan
yangının bağ ve bahçelere sıçraması sonucu çok sayıda meyve ağacı ve üzüm bağlarının bulunduğu
alanın yandığı bildirildi. Sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle yangının kısa sürede büyümesi sonucu, ceviz,
kayısı, badem, dut, elma, kiraz gibi çeşitli meyve ağaçlarından oluşan bahçelik alanlar ile üzüm
bağlarından oluşan yaklaşık 400 dönümlük alanda zarar meydana geldi. Elazığ Orman Bölge
Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda
yangın kontrol altına alındı (Kyn: AA).
WF-20160716-0848-TUR --- Kütahya'da orman yangını
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz Köyü yakınlarında çıkan orman yangınında, yaklaşık
100 hektarlık çamlık alan yandı. Söndürme çalışmalarına Bursa, Balıkesir ve Isparta'dan takviye
ekiplerin geldiği belirtilirken, 20 arazöz, 4 dozer ve 4 helikopterin yanı sıra yaklaşık 200 kişilik ekiple
müdahale edildiği belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160717-0849-TUR --- Ankara'da orman yangını
Ankara'nın Nallıhan ilçesi Bozyaka mevkisinde çıkan yangında 65 hektarlık karaçam ormanı yandı.
Yangının yüksek gerilim hattındaki arıza nedeniyle çıktığını ve kısa sürede yayıldığını açıklayan
Nallıhan Kaymakamlığı, yangına çok sayıda ekip ve araçla müdahale edildiğini belirtti. Açıklamada,
arazinin çok sarp olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıldığı, hava kararana kadar iki
helikopterinde söndürme çalışmasına katıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160717-0850-TUR --- Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 20 yaralı
Antalya-Isparta karayolunda tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. AntalyaIsparta karayolunun Karacaören Barajı mevkiinde tur otobüsünün virajı alamayarak yolun sağına
devrildiği kazada, 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını
kaybetti. Yaralanan 20 kişiden 6'sı Antalya, 14'ü de Burdur'un Bucak ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Antalya'dan Isparta'ya giden tur otobüsünde 43 kişinin olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20160717-0851-TUR --- Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Yalova açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 11.55’de meydana
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gelen ve odak derinliği 7.4 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin, Yalova’nın yanı
sıra İstanbul’da da hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.07.17

11:55:41

40.7118

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

29.1800

7.4

-.-

4.0

-.-

Yer

Yalova Açıkları

EQ-20160717-0852-TUR --- Denizli’de 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Denizli ilinin Çal ilçesine bağlı Mahmutgazi Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 23.58’de meydana gelen ve odak derinliği 3.7 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Denizli merkez ve çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli
Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.07.17

23:58:43

38.0045

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

29.3798

3.7

-.-

4.0

-.-

Yer

Mahmutgazi-Çal-DENİZLİ
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WF-20160717-0853-TUR --- Mudurnu’da orman yangını
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde bulunan bir tarlada yakılan anız nedeniyle
çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Mudurnu Orman İşletme Şefliği ekipleri,
yangının söndürülmesi için çalışma başlattığı belirtilirken, çalışmaya Bolu Orman Bölge Müdürlüğü
arazözleri, Mudurnu Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen
yangına müdahale etmek için bölgede bulunan yangın söndürme helikopteri katıldı. Yangının kısa
sürede kontrol altına alındığı belirtilirken, yangın da 10 hektarlık ormanlık alanın yandığı belirtildi
(Kyn: AA).
DÜNYADA:
VW-20160711-0854-SOM --- Somali'de askeri üsse saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 40 kilometre güneybatısındaki Laantu Buur bölgesinde bulunan
Afgooye kasabasında yer alan askeri üsse sabah saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Daha
sonra militanlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtilirken, saldırıda 10 askerin hayatını
kaybettiği bildirildi. Saldırıyı Eş-Şebab örgütü üstlendi (Kyn: AA).
VW-20160711-0855-SYR --- Halep'te pazar yerlerine saldırı
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki eski Halep'teki pazar yerini
bombalaması sonucu 10 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160711-0856-SYR --- İdlib’de pazar yerlerine saldırı
Rus ordusuna ait savaş uçağının İdlib'in Tirmanin beldesindeki bir mazot pazarına vakum bombasıyla
düzenlediği saldırıda, 18 sivil hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Rus uçaklarının yaralılara
yardıma gelen sivil savunma ekipleri ve halkı da misket bombasıyla vurduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160712-0857-SYR --- İdlib'e hava saldırısı: 11 ölü
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin İdlib kentine bağlı Ariha bölgesine hava
saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti.
Açıklamada hava saldırısının rejim uçakları mı yoksa Rusya’ya ait uçaklar tarafından mı
gerçekleştirildiğinin henüz bilinmediği belirtildi (Kyn: İHA).
EP-20160712-0858-SGP --- Singapur'da Dang Humması
Singapur Ulusal Çevre Ajansı, son bir haftada 247 dang humması vakası görüldüğünü açıkladı.
Singapur'da yılbaşından bu yana 9 bin 471 dang humması vakasına rastlanırken, bu kişilerden 5'i
hayatını kaybetti. Admiralty Drive ve Sembawang Drive'ın, dang humması açısından en riskli bölgeler
olduğu, buralarda gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Dang humması vakalarının, sıcak
havanın, virüsü taşıyan Aedes sivrisineklerinin üremesine ortam sağlaması nedeniyle arttığı bildirildi.
Singapur'da halkı bilinçlendirmek için beş binden fazla gönüllü, riskli bölgelerde bilgilendirme
toplantıları düzenliyor (Kyn: AA).
VW-20160712-0859-IRQ --- Bağdat'ta pazar yerine bombalı saldırı: 11 ölü, 32 yaralı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeydoğusunda bulunan Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Al Rashidiya
bölgesinde bulunan bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda,
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11 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan yaralılardan
bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade
edildi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçların da zarar gördüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı
(Kyn: İHA).
VI-20160712-0860-ITA --- İtalya’da tren kazası
İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde iki banliyö treninin çarpışması sonucu 27 kişinin öldüğü
bildirildi. Bari ve Barletta kentleri arasında seyreden iki yolcu treni yerel saatle 11.30'da Bari kentinin
kuzeyindeki Andria ve Corato kasabaları arasındaki bölgede kafa kafaya çarpıştığı belirtilirken, kazada
15 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 10’unun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildiğini belirten yetkililer, tren
içinde sıkışan yolcuların bulunduğunu ve arama kurtarma faaliyetlerinin sıcak hava nedeniyle zorluk
içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Bazı vagonların tamamen ezilmesiyle insanları içeriden çıkarmakta
güçlük çektiğini belirtti. Yaralıların ambulansla hastanelere gönderilmeden önce bölgede kurulan
seyyar hastanede tedavilerine başlandığı bildirildi. Trenlerin ait olduğu Ferrotramviaria adlı demiryolu
firması yetkilisi, kazaya neden olan etkenlerin hala araştırıldığını ancak trenlerinden birinin diğeriyle
aynı zamanda orada olmaması gerektiğini açıkladı. Trenlerden birinin 2005, diğerinin 2009 model ve
"ultra modern" olduklarını aktaran yetkililer, tek hat üstünde meydana gelen olayda iki trenden birinin
istasyonda beklemesi gerekirken yolda çarpıştıklarını belirterek, bu noktada trenler ve istasyonlar
arasında iletişimin hangi nedenle eksik kaldığının araştırıldığını belirtti. Birbirinden habersiz hareket
eden iki trenin de saatte 100’er kilometre ile birbirlerine doğru yaklaştıkları ve kafa kafaya çarpıştıkları
belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160712-0861-ZMB --- Zambiya'da otobüs tankerle çarpıştı: 12 ölü
Afrika'nın güneyinde yer alan Zambiya'nın Solwezi ve Chingola kentleri arasındaki otoyolda,
sürücüsünün araç sollamaya çalıştığı 26 kişilik yolcu otobüsünün karşı yönden gelen yakıt tankeriyle
çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan yolcuların hastanede tedavi
altına alındığını belirtilen yetkililer, otobüs şoförünün toplu taşıma aracı ehliyetinin olmadığını belirtti
(Kyn: AA).
VW-20160713-0862-SYR --- Suriye’de misket bombalı saldırı: 17 ölü
Suriye'nin Ürdün sınırına yakın Rüveyşide bölgesinde bulunan Eş-Şarki mülteci kampına düzenlenen
misket bombalı saldırıda 17 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Saldırıyı, Rus uçaklarının mı yoksa Suriye
ordusuna ait uçakların mı gerçekleştirdiği bilinmediği belirtildi (Kyn: yenisafak.com).
VW-20160713-0863-SYR --- Suriye’de saldırı: 12 ölü
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de ülkenin batısındaki Rastan bölgesine savaş uçakları ile
gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırı sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu
belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160714-0864-ESP --- İspanya’da turistleri korkutan yangın
İspanya’nın güneyindeki ünlü tatil beldesi La Linea’danın El Higueron bölgesinde yangın çıktığı
belirtilirken, çoğunluğu İngiliz ve Alman turistlerin kaldığı otellerdeki 420 kişinin polis ve Kızılhaç
işbirliği ile tahliye edildiği ve spor salonuna yerleştirildikleri belirtildi. Turistlerin korkulu anlar
yaşadığı yangın, çok sayıda araç ve ekiple güçlükle kontrol altına alındığı belirten yetkililer, yangının

Sayfa 5/6
VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık

EQ: Deprem
WF: Orman Yangını

FR: Yangın
FP: Gıda Zehirlenmesi

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-29

kundaklama nedeniyle çıkmış olabileceğini belirtti (Kyn: EURONEWS).
FR-20160714-0865-ZAF --- Güney Afrika’da yetimhanede yangın: 8 ölü, 4 yaralı
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin doğusundaki Durban kentinde bir yetimhanede çıkan yangında 8 kişi
hayatını kaybetti. Yetkililer, Parlock Mahallesi'ndeki yetimhanede sabah erken saatlerde henüz
belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını, 4'ü çocuk 8 kişinin öldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını
açıkladı. Yaralıların durumunun ağır olduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20160714-0866-FRA --- Fransa’da terör saldırısı
Fransa’nın güneyindeki Nice kentinde 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamalarında havai fişeklerinin
atıldığı sırada, kent merkezinde toplanan vatandaşların arasına dalan kamyonun şoförü daha sonra
halkın üzerine ateş açtığı bildirildi. Savcılık, saldırıda 10’u genç ve çocuk 85 kişinin hayatını
kaybettiğini, 202 kişinin yaralandığını ve bunlardan 52’sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Terör
saldırısının ardından İçişleri Bakanlığında kriz merkezi kuruldu. Valilik, halktan evlerinden dışarı
çıkmamasını isterken, saldırıyı düzenleyen kişinin polis tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Polis tarafından etkisiz hale getirilen teröristin kullandığı kamyonda önemli miktarda bomba,
mühimmat ve silah ele geçirildi. Fransa Başbakanı terör saldırısı dolayısıyla ülkede üç günlük ulusal
yas ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada, 26 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hal uygulamasının da 3
ay daha uzatılacağı belirtildi (Kyn: AA).
FP-20160717-0867-IND --- Hindistan'da sahte içki: 19 ölü
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde ev yapımı içki tüketimi sonrası rahatsızlanan onlarca kişiden
19'unun öldüğü bildirildi. Yetkililer, sahte içkiden tüketen 6 kişinin kör öldüğünü ve en az 50 kişinin
hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Zehirlenenlerin sahte içkiyi köy bakkalından satın
aldıklarını ifade eden yetkililer, dükkân sahibinin gözaltına alındığını ifade etti. Hastane yetkilileri,
sahte içkiden zehirlenenlerin çoğunluğunun çiftçi ve işçiler olduğunu belirtti (Kyn: AA).
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VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık

EQ: Deprem
WF: Orman Yangını

FR: Yangın
FP: Gıda Zehirlenmesi

