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25 - 31 TEMMUZ 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160725-0888-TUR --- Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 34 yaralı
İstanbul'dan Artvin'e giden yolcu otobüsünün, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu beldesinde
tomruk yüklü kamyona arkadan çarptığı ve bariyerlere çarparak durabildiği kazada, 1 kişinin hayatını
kaybettiği 34 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazada, aracın muavini olay yerinde hayatını
kaybederken, yaralanan 34 kişiden 28'inin ayakta tedavi edildiği, 6'sının ise kentteki çeşitli hastanelere
kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160725-0889-TUR --- Gemlik'te ormanlık ve zeytinlik alanda yangın
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Gemlik-Küçükkumla beldesi arasında kalan radar yolu Şahintepe
mevkiinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 100
personel, 20 arazöz ile müdahale edildiği belirtilirken, ekiplerin çalışmalarına helikopterin de destek
verdiği ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Yangında 4 hektar ormanlık alan ile 8 hektar
zeytinlik alan zarar gördü (Kyn: AA).
VW-20160729-0890-TUR --- Çukurca'da PKK terör örgütü saldırısı
Hakkâri’nin Çukurca İlçesi Taşbaşı Köyü bölgesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine PKK'lı
teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda 8 askerin şehit olduğu, 25 askerin de
yaralandığı bildirildi. Yaralı askerler Hakkâri ve Çukurca'daki hastanelere kaldırıldı. Çatışmanın devam
ettiği bölgeye çok sayıda zırhlı aracın sevk edildiği belirtilirken, çıkan çatışmada 8 teröristin ölü ele
geçirildiği belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160730-0891-TUR --- Denizli'de orman yangını
Denizli'nin Güney ilçesi Adıgüzel Barajı mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın da
etkisiyle kısa süre de yayılan yangına, Denizli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve
11 arazözle müdahale edildiği belirtilirken, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yangının kontrol altına
alındığını bildirdi. Yetkililer, yangında 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Soğutma
çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
FR-20160730-0892-TUR --- Kırklareli'nde yangın
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi Doğanca Köyü’nde üç ayrı bölgede anızlık alanda yangın çıktığı
belirtilirken, çıkan yangına, İtfaiye, Orman İşletme ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği ve yaklaşık 3
saatlik çalışmayla yerleşim yerine 500 metre kala söndürüldüğü belirtildi. Yangınlarda, içinde ağaç ve
arı kovanlarının da olduğu yaklaşık 2 bin dönüm alan zarar gördü (Kyn: AA).
FR-20160731-0893-TUR --- Bodrum çöplüğü patladı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan vahşi çöp depolama alanında öğle saatlerinde sebebi
belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın tüm çöplüğü
kapladı. Çöplük alanında ayrıştırma işleminde çalışan ve yaklaşık 50 ailenin kaldığı barakalar yanarak
kül oldu. Çöplük alanında başlayan yangının, Torba Mahallesi'ndeki ormanlık alana da sıçradığı
belirtildi. 100 orman işçisi, 75 itfaiye eri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı söndürme çalışmalarına
özel çok sayıda araç ve iş makinesi de katıldı. Havadan ise 2 helikopter ve 2 uçak, söndürme
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çalışmalarına katıldı. Yangında 2 itfaiye eri ve 3 vatandaş dumandan zehirlendiği belirtilirken, 1 itfaiye
eri ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı (Kyn: internethaber.com).
DÜNYADA:
VW-20160725-0894-SYR --- Rus uçakları Halep'te yerleşim yerini vurdu
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in batısındaki Etarib ilçesinde yerleşim yerleri ve Etarib
hastanesine düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. İlçeye
vakum ve misket bombalarıyla düzenlenen 25 hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananların arasında
kadın ve çocuklarında bulunduğu belirtilirken, Etarib hastanesinin de çok büyük hasar gördüğü
belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160725-0895-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Diyala iline bağlı Halis ilçesi girişinde onlarca aracın beklediği
kontrol noktasında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere
göre, 18 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucu çok sayıda aracın ve çevrede
bulunan evlerin hasar gördüğü belirtildi. Saldırıyı henüz herhangi bir örgütün üstlenmediği bildirildi
(Kyn: haberler.com).
WF-20160725-0896-GRC --- Sakız Adası'nda orman yangını
Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalarından Sakız'da sabaha karşı çıkan ve kontrol altına
alınamayan yangın nedeniyle, adada acil durum ilan edildi. Şiddetli rüzgâr sebebiyle güçlükle
söndürülmeye çalışılan yangına 38 itfaiyeci, 40 gönüllü ve 72 askerin yanı sıra 6 helikopter, 16 itfaiye
aracının görev yaptığı belirtildi. İzmir'in Çeşme ilçesinin karşısında bulunan 52 bin nüfuslu adada
ayrıca 2 bin 500'e yakın göçmenin konakladığı belirtilirken, yangının adanın simgesi olan sakız
ağaçlarının ve çamlık alanın bulunduğu bölgelerde etkili olduğu kaydedildi. Yerleşim yerlerine
yaklaşan yangın tehlikesiyle bazı köylerin tahliye edildiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160726-0897-JPN --- Japonya'da bıçaklı saldırı
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneybatısındaki Sagamihara kentinde, engellilere bakım hizmeti
veren Tsukui Yamayuri bakımevi merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 19 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Engelli kişilere bakım hizmeti verilen bir tesiste meydana gelen saldırıda, 20’si
ağır 25 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırı sırasında bakımevinde 150 kişinin bulunduğu
kaydedilirken, 8 çalışanın da görev başında olduğunu aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 19 ila 70
yaşlarında olduğu belirten emniyet yetkilileri, olaydan sonra bölgedeki polis karakoluna teslim olan
bıçaklı saldırganın gözaltına alındığı belirtti (Kyn: İHA).
FL-20160726-0898-IND --- Hindistan'ın Bihar eyaletinde sel
(Son Güncelleme Tarihi: 02.08.2016) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Bihar eyaletinde şiddetli
yağışların neden olduğu selde ölenlerin sayısının 56’ya yükseldiği bildirildi. Yetkililer, Bihar
eyaletinde muson yağmurlarından milyonlarca kişinin etkilendiğini bu kapsamda Bihar eyaletinde 260
binden fazla kişinin 400’den fazla barınağa yerleştirildiğini belirtti (Kyn: AA).
30.07.2016 Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Bihar eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selde
ölenlerin sayısının 45’e yükseldiği bildirildi. İçişleri Bakanı, sel felaketinden zarar gören bölgelerdeki
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durumun vahim olduğunu ifade etti. Çok sayıda kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 26.07.2016) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Bihar eyaletinde şiddetli yağışların
sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen selde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken çok sayıda
kişinin de kaybolduğu belirtildi. Sel nedeniyle çok sayıda kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini
belirten Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü yetkilileri, afet bölgesinde gıda ihtiyacı olduğunu
açıkladı (Kyn: AA).
FL-20160726-0899-IND --- Hindistan'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 02.08.2016) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli
yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Yetkililer, Assam
eyaletinde muson yağmurlarından milyonlarca kişinin etkilendiğini bu kapsamda Assam eyaletinde 700
binden fazla kişinin 770 barınağa yerleştirildiğini belirtti. Assam Eyaleti Orman ve Çevre Bakanı, sel
sularının yer yer bir buçuk metreye ulaştığı Kaziranga Milli Parkı'nda türüne az rastlanan en az 17 tek
boynuzlu gergedanın öldüğünü açıkladı (Kyn: AA).
29.07.2016 Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü, 9 ekibin, selden
etkilenen bölgelerde 15 bin paket kuru gıda dağıttığı belirtti. Assam Eyalet Afet Yönetimi Kurumu, 229
bin kişinin güvenli yerlere ve geçici yardım kamplarına sığındığı açıkladı. Açıklamada, nesli
tükenmekte olan tek boynuzlu gergedanlara da ev sahipliği yapan Kaziranga Milli Parkı'nın neredeyse
yüzde 80'inin sular altında kaldığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 26.07.2016) Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların
sele neden olduğu bildirildi. Yetkililer, Assam'ı etkisi altına alan selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve
1,2 milyon kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığını belirtti (Kyn: AA).
EX-20160726-0900-AZE --- Azerbaycan'da silah fabrikasındaki patlama
Azerbaycan Savunma Sanayisi Bakanlığı, başkent Bakü'ye 130 kilometre mesafede bulunan Şirvan
ilindeki Bakanlığa bağlı Araz fabrikasında yerel saatle 15.30'da patlama meydana geldiğini 1’i kadın 2
fabrika çalışanının hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan
yaralılardan 14'ünün taburcu edildiği, 3'ü ağır 10 yaralının tedavisine ise devam edildiği aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Haller Bakanlığı ve Başsavcılığın yaptığı ortak açıklamada, patlamanın
fabrikanın geri dönüşüm alanında, kullanım süresi geçen çeşitli kalibreli mermilerin geri
dönüştürülmesi sürecinde meydana geldiğini açıkladı (Kyn: star.com.tr).
HT-20160726-0901-KWT --- Kuveyt'te sıcaklık rekoru
Dünya Meteoroloji Organizasyonu (DMO), Kuveyt'in Mitrabah şehrinde termometrelerin 54 dereceyi
gösterdiğini ve bu sıcaklığın Mitrabah şehrinde tarihin en yüksek sıcaklığını kaydettiğini açıkladı.
Kuveyt'te termometrelerin 54 dereceyi gösterdiği için DMO, Kuveytlilerin çok acil bir durum
olmadıkça gündüz dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu (Kyn: TİMETÜRK).
VA-20160726-0902-JPN --- Sakurajima yanardağı faaliyete geçti
Japonya'nın güneyinde 606 bin kişinin yaşadığı Kagoşima kentinin yakınlarında bulunan 1117 metre
yüksekliğindeki Sakurajima Yanardağı faaliyete geçti. Yetkililer, yanardağın 5 bin metreye buhar ve
kül püskürttüğünü, volkan çevresinde önce siyah ardından beyaz bir duman tabakası oluştuğunu

Sayfa 3/5
VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
VA: Volkanik Aktivite

FR: Yangın
EX: Patlama

WF: Orman Yangını
HT: Sıcak Hava Dalgası

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-31

duyurdu. Sendai nükleer santralinin dağın 50 kilometre uzağında yer alması nedeniyle yetkililerin
üçüncü seviyeden alarm verdiği belirtildi. Japonya Meteoroloji Ajansı da bölgede alarm seviyesinin
üçte tutulduğunu belirterek halka yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu. Sakurajima
Yanardağı, 11 Ocak 1914'teki patlama sonucu aynı adı taşıdığı ada ile Kyuşu arasında lavdan bir
koridor oluşmuş ve adanın yarımadaya dönüşmesine yol açmıştı (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160727-0903-SYR --- DAEŞ'ten hain saldırı
Suriye'de, Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesindeki Hilal kavşağı yolunda bomba yüklü aracın
patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda, 35 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı. Patlamada yaralananlar
çevredekiler tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sınıra yakın yerleşim yerinde meydana gelen
patlama Türkiye'den de duyulurken, patlamada 14 evin tamamen yıkıldığı, 40'tan fazla evin de hasar
gördüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda ev, iş yeri ve araçlarda çıkan yangına müdahale
etti. Saldırının sorumluluğunu DAEŞ terör örgütü üstlendi (Kyn: star.com.tr).
FL-20160727-0904-NPL --- Nepal'deki sel ve heyelan
Nepal’de etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen sel ve toprak
kayması nedeniyle 80 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de kaybolduğu belirtildi. İçişleri
Bakanlığı yetkilileri, şiddetli yağışın sebep olduğu taşkın ve heyelanlarda en çok can kaybının Pyuthan
bölgesinde yaşandığını belirtti. Yetkililer, nehirlerin taşmasıyla evleri su altında kalan yüzlerce kişinin
yerinden olduğunu belirtirken, mahsur kalan kişileri kurtarma çalışmaları askerlerin ve gönüllülerin
katılımıyla devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160728-0905-SYR --- Halep'te pazar yerine saldırı: 15 ölü
Koalisyona ait savaş uçağının Halep'in Carablus ilçesinin Handura beldesinde pazar yerine düzenlediği
hava saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bombalanan yerleşim yerinde büyük hasarın meydana geldiğini belirten yetkililer, ölenlerin tamamının
sivil olduğunu belirtti (Kyn: AA).
FL-20160728-0906-IDN --- Endonezya'da sel ve toprak kayması
Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Sukabumi'ye bağlı Curugkembar ilçesinde muson yağmurlarının
yol açtığı sel ve heyelanlarda 407 ev hasar gördü. Bölge halkının güvenli alanlara götürüldüğünü
belirten Ulusal Afet Yönetimi Dairesi’nden yapılan açıklamada, ekiplerin bölgede tahliye çalışmalarını
sürdürdüğünü, bölgeyi üç gündür etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması
riskinin devam ettiği belirtildi (Kyn: milliyet.com.tr).
FR-20160729-0907-MAR --- Fas'ta çocuk hapishanesinde yangın
Fas'ın Kazablanka kentinde bir çocuk hapishanesinde çıkan yangında 9'u çocuk 28 kişinin yaralandığı
bildirildi. Hapishane ve Yeniden Entegrasyon İdaresi Genel Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada,
Kazablanka'daki Ayn es-Seb Çocuk Hapishanesinde çocukların çıkardığı yangında, 9 çocuk, 19’u
güvenlik görevlisi ve hapishane çalışanı yaralandı. Yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken,
çıkan yangında hapishanede tıbbi malzeme ve ilaç depoları, tutuklu dosyalarının bulunduğu odalar ve
telsiz bağlantı şebekesi gibi pek çok birimde büyük hasar meydana geldiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160729-0908-SYR --- Rus uçakları sivilleri vurdu
Suriye'de Rus ordusuna ait savaş uçaklarının Halep'in Etarib ilçesine düzenlediği saldırıda 22 kişi
hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde büyük hasar
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meydana geldiği belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20160730-0909-VNM --- Vietnam'da havalimanlarına siber saldırı
Vietnam'ın iki havalimanında elektronik uçuş bilgi ekranları ve ses sistemlerinin siber saldırıya
uğradığı bildirildi. Hanoi ve Ho Chi Minh City havalimanlarındaki elektronik uçuş bilgi ekranlarının ve
ses sistemlerinin aynı zamanda Vietnam Havayolları'nın internet sitesinin siber saldırıya uğradığı
belirtildi. Havalimanlarındaki uçuş bilgi ekranlarında, Vietnam ve Filipinler karşıtı ifadeler ve iki
ülkenin Güney Çin Denizi'nde Çin ile anlaşmazlıklarını eleştiren mesajlar yer aldı. Haberlerde, siber
saldırıyı 1937CN isimli bir grubun üstlendiği kaydedildi. Siber saldırıya uğrayan havalimanlarında
uçuşlarda bazı aksaklıklar yaşandı (Kyn: AA).
FL-20160730-0910-YEM --- Yemen'de şiddetli yağış sele neden oldu
Yemen'in Hadramevt ilinde şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtilirken, meydana gelen selde 6
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sel nedeniyle 2 ev tamamen yıkıldı, 8 ev ve 6 işyerinde maddi
hasar meydana geldi. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu bazı bölgelere elektrik verilemediği
belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160730-0911-SYR --- Suriye’de varil bombalı katliam
Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'in Ensari semtinde yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 10
kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ensari semtinde sivil yerleşim yerine
varil bombasıyla gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun
bulunduğunu belirten sivil savunma yetkilileri, olay yerinde çok sayıda ev, iş yeri ve araçta yangın
çıktığını belirtti (Kyn: AA).
VI-20160730-0912-USA --- ABD'de sıcak hava balonu kazası: 16 ölü
ABD'nin Teksas eyaletinin Lochart kentinde turistik gezi amacıyla havalanan sıcak hava balonu
bilinmeyen bir nedenle düştüğü ve 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sıcak hava balonunun alev
aldığı, daha sonra düştüğünü belirten yetkililer, kazadan kurtulanın olmadığı belirtti. ABD Ulusal
Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattıklarını açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160730-0913-PAK --- Düğün otobüsü sel sularında kayboldu
Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde düğün töreninden dönen bir otobüsün Afganistan sınırındaki
Hayber bölgesine giderken Tabai vadisinden geçerken kontrolü kaybederek derede suya kapılarak
sürüklendiği belirtilirken, 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Otobüste 32 kişinin bulunduğu, 3
kişinin kurtulduğu, 3 kişinin de hala kayıp olduğunu açıklayan yetkililer, ölenlerden 18’inin çocuk,
6’sının ise kadın olduğunu belirtti. Yaralı kurtarılan 3 kişi Landi Kotal bölgesinde bir hastaneye
kaldırıldı. (Kyn: http://in.shafaqna.com).
VI-20160731-0914-AFG --- Afganistan'da trafik kazası: 11 ölü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinden Baharak ilçesinin Khoja Abdal bölgesine
giden ve içinde öğrencilerin bulunduğu otomobil yoldan çıkarak Kokça nehrine yuvarlandığı bildirildi.
Nehrin içindeki sularda kaybolan öğrencilerden üçünün cesedine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazada
11 öğrencinin hayatını kaybettiğini belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken,
öğrencilerin bölgeye piknik yapmak için gittiği açıklandı (Kyn: AA).
Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
VA: Volkanik Aktivite

FR: Yangın
EX: Patlama

WF: Orman Yangını
HT: Sıcak Hava Dalgası

