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22 - 28 AĞUSTOS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FR-20160822-1025-TUR --- Çanakkale'de orman ve tarım arazisinde yangını
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi’nin Odunluk iskelesi yakınlarında, tarım arazisinde
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı bildirildi. Arazözler ve 2 helikopterle
müdahale edilen yangın kontrol altına alınırken, yangında nedeniyle yaklaşık 1 hektar orman ile 20
hektar tarım arazisi zarar gördü (Kyn: AA).
WF-20160823-1026-TUR --- Siirt'te orman yangını
Siirt Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Başur Mesire Alanı'nda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Siirt ve Kurtalan
Belediyesi itfaiye ekipleri ile mesire alanındaki tesisin çalışanlarının, arazöz ve iş makineleriyle
müdahale ettiği ve yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı belirtildi. Yangında 400
dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
WF-20160824-1027-TUR --- Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Akhisar ilçesi bağlı Zeytinliova Mahallesi'nde ormanlık alanda belirlenemeyen bir nedenle
yangın çıktı. Yangına, 4 amfibi uçak, 8 helikopterin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile
Manisa ve Balıkesir'den gelen yaklaşık 50 arazöz, 8 dozer, 20 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve
çok sayıda söndürme personeli ile müdahale edildi. Yangında, yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın
zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
AC-20160824-1028-TUR --- Antalya'da 30 kişi klor gazından zehirlendi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otelin havuzunun klor deposuna dolum yapıldığı sırada
borunun tahrip olması nedeniyle meydana gelen sızıntıda, aralarında turistlerin de bulunduğu 30 kişi
zehirlendi. Borudan sızan gaz nedeniyle otel çalışanları ve tatilciler zehirlenirken, otel yetkililerinin
ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin
ardından ambulanslarla Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan tatilci ve otel
çalışanlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160826-1029-TUR --- Şırnak'ta terör saldırısı
Şırnak Valiliği, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Konak Mahallesi’nde Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis
kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, 11 polis memurunun şehit olduğu, 3’ü sivil 75 polisinde yaralandığı belirtildi. Yaralılar,
112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Saldırıda Çevik
Kuvvet Grup Amirliği binasında büyük hasar oluşurken, Şırnak-Cizre karayolu ulaşıma kapatıldı.
Şiddetli patlama dolayısıyla ilçedeki çok sayıda ev ve iş yerinin de camları kırıldı. Teröristlerin
yakalanması için operasyon başlatıldı (Kyn: EURONEWS).

Sayfa 1/6
VI: Araç Kazası
FL: Sel
TC: Tropikal Fırtına

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık

FR: Yangın
EQ: Deprem

WF: Orman Yangını
AC: Teknolojik Afet

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-35

DÜNYADA:
FL-20160822-1030-IND --- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde sel
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde şiddetli muson yağmurları sele neden oldu. Meydana gelen selde
17 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle bölgeden binlerce kişinin tahliye edildiğini ve güvenli bölgelere
yerleştirildiğini belirten yetkililer, tehlikenin devam ettiğini belirtti (Kyn: AA).
FL-20160822-1031-IND --- Hindistan'ın Bihar eyaletinde sel felaketi
Hindistan'ın Bihar eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen
selde 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 15 bin kişinin tahliye edildiği ve 80’den fazla kampa
yerleştirildiği belirtildi. Yetkililer, Bihar eyaletinin Patna kentinde yaşayan halkın, sahip oldukları her
şeyin sular altında kaldığını, gıda, içme suyu ve kurtarma botuna ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
Açıklamada, ülkenin kuzeyinde Ganj Nehri'nin taşmak üzere olduğunu, nehrin çevresinde yaşayan
vatandaşların yüksek alanlara götürüldüğü belirtildi. Ganj Nehri ve kollarının sularını aşırı derecede
yükselmesi sonucu tahliyelerin devam edeceği bildirildi (Kyn: AA).
TC-20160822-1032-JPN --- Japonya'da Mindulle tayfunu
(Son Güncelleme Tarihi: 23.08.2016) Japonya'yı etkisi altına alan Mindulle tayfunu nedeniyle
başkent Tokyo'nun güneyinde Kanagawa eyaletinde 1 kadın hayatını kaybetti. Hokkaido eyaletinin
kuzeyini vurmaya başlayan tayfun nedeniyle eyalette 6 şehrinde 9 bin kişiye, 18 kentte de 30 bin kişiye
evlerini tahliye etmeleri uyarısında bulunuldu. Japonya Meteoroloji Ajansı, eyaletin orta kesimindeki
Asahikawa Nehri'nin taştığını, Hokkaido'da 400 tren seferinin, Çitose havalimanından da 12 uçuşun
iptal edildiğini duyurdu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 22.08.2016) Japonya'yı etkisi altına alan Mindulle tayfunu nedeniyle uçak ve tren
seferleri iptal edildi. Yetkililer, öğle saatlerinde saatte 126 kilometre hızla Tokyo'nun güneyine ulaşan
Mindulle tayfununun, 400 uçak seferinin iptal edilmesine sebep olduğunu, tren seferlerinin de
yapılamadığını bildirdi. Sağanağın eşlik ettiği tayfunun Tokyo'da çok sayıda binada hasara yol açtığı,
sel ve heyelan uyarılarının yapıldığı belirtildi. Mindulle tayfununun 24 saat içinde ülkenin kuzey
ucundaki Hokkaido eyaletine ulaşması bekleniyor (Kyn: AA).
AC-20160823-1033-BGD --- Bangladeş'te zehirli gaz sızıntısı
Bangladeş'in güneydoğusundaki Çittagong kentinde fosfatlı yapay gübre üretilen fabrikadan amonyak
gazı sızdığı ve sızan zehirli gaz nedeniyle 50 kişinin zehirlendiği bildirildi. Zehirlenenlerin hastanelere
kaldırıldığını belirten Polis ve itfaiye ekipleri, sızıntıyı kontrol altına almaya çalıştığı, vatandaşlara
kapalı mekânlarda kalmaları tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160823-1034-USA --- Miami'de Zika virüsü alarmı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde 5 kişi de sivrisinek ısırmasına bağlı Zika virüsü tespit
edildiği bildirildi. Florida Valiliği, Miami sahilindeki bazı bölgelerin virüsün yayılma alanı ilan
edildiğini açıkladı. Açıklamada bugüne kadar bu bölgede Zika'ya yakalananların sayısının 41 olduğu
duyuruldu. Aktif Zika bölgesi ilan edilen alandaki 9 devlet okulunda da dün başlayan eğitim sezonunun
ardından, öğrencilere sivrisinekten koruyucu sprey ve giysi dağıtımına başlandığı belirtildi. Son
vakalardan birinin virüsün yayılma alanı ilan edilen bölgelerin dışındaki Tampa Bay'da görülmesi
salgının yayılmakta olduğu endişesine neden oldu bildirildi. Valilik, federal hükümetten Zika ile
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mücadelede daha fazla destek istediklerini belirtti (Kyn: AA).
FL-20160823-1035-IND --- Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde sel felaketi
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 9 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Binlerce kişinin sel bölgesinden tahliye edildiği belirtilirken, eyaletin 20
bölgesinde acil durum ilan edildi. Ganj Nehri ve kollarının sularını aşırı derecede yükselmesi sonucu
tahliyelerin devam edeceği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160824-1036-THA --- Tayland’da patlama
Tayland'ın güneyindeki Patani kent merkezindeki bir eğlence merkezinin parkında 20 dakika arayla
yaşanan bombalı saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgede iki araçla yerel
saatle 22.40 ve 23.00'te gerçekleştirilen saldırılarda 29 güvenlik görevlisi ile yoldan geçen bir kişi
yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti (Kyn: AA).
EQ-20160824-1037-İTA --- İtalya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 27.08.2016) İtalya Sivil Savunma Kurumu, başkent Roma'nın 140 kilometre
doğusunda Accumoli'de sabaha karşı yerel saatle 03.36'da meydana gelen depremde ölenlerin sayısının
290’a çıktığını açıkladı. Açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 kişinin evsiz kalmasıyla sonuçlanan depremde
40’ı ağır 388 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Deprem nedeniyle ülkede milli yas ilan
edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi. Yetkililer, 21’i çocuk 181 kişinin kimlik tespitinin
yapıldığını, hayatını kaybedenler arasında 6 Romanya, 3 İngiliz, 1 İspanya, 1 Kanada ve 1 Arnavutluk
vatandaşının da bulunduğu bildirildi. Öte yandan Romanya Dışişleri Bakanlığı, 17 Romanya
vatandaşından haber alınamadığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini
belirten yetkililer, en büyüğü 4,9 olan 100 yakın artçı depremin meydana geldiğini, bölgede ve
hissedildiği başkent Roma’da da endişeye yol açtığını belirtti. Yaşanan artçı şokların kurtarma
çalışmalarını yavaşlattığı belirtilirken bölgede 5 bin kurtarma görevlisinin aktif olarak görev yaptığı
belirtildi. Yetkililer, depremde en çok zarar gören yerlerin Amatrice, Arquata, Accumoli ve Pescara del
Tronto kasabaları olduğunu belirtirken, 70 kişi ile en çok kaybın turistik Amatrice'deki Hotel Roma
enkazından çıkarıldığı belirtildi. Yaralılar için ülke çapında kan bağışı kampanyasının da başlatıldığını
belirtti. Bölgede evsiz kalanlar ve yeni sarsıntı endişesiyle evlerine girmeyen pek çok kişi için sivil
savunma ekipleri tarafından çadır kentler kuruldu (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 24.08.2016) İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), merkez üssü
Rieti kentine bağlı Accumoli bölgesinde yerin 4 kilometre altında 6,2 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 03.35’te (TSİ 04.35) meydana gelen ve 20 saniye süren
sarsıntıda aralarında çocukların da olduğu 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgedeki arama
kurtarma çalışmalarına İtalyan ordusunun da katıldığı bildirildi. Yetkililer, Accumoli bölgesinin çok
büyük hasar gördüğünü ve hala enkaz altında bulunanların olduğunu belirtti (Kyn: EMSC, İHA).
ZAMAN (UTM)
2016-08-15 03:36:03

Enlem Boylam
42.71

13.22

YER
İTALYA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
6.2
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VW-20160824-1038-AFG --- Afganistan'da Amerikan Üniversitesine saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesinde bulunan Amerikan Üniversitesinde, 2
saldırganın akşam saatlerinde bomba yüklü aracı üniversitenin girişinde patlattığı ve ardından da
üniversite binasına girerek saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık
vermesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi. Sabaha kadar süren çatışmada 2 saldırganın etkisiz hale
getirildiğini belirten yetkililer, saldırı sonucu üniversitede öğrenim gören ikisi kız 7 öğrenci dahil
toplam 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Saldırı sonucu çoğunun üniversite öğrencisi olmak
üzere 43 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
EQ-20160824-1039-MMR --- Myanmar'da deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Myanmar'ın orta kesimlerindeki Chauk
kentinin 25 kilometre batısındaki Magway bölgesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldiğini açıkladı. Yerin 68 kilometre altında meydana gelen depremde Magway bölgesindeki Pakokku
kasabasında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Enformasyon ile Din ve Kültür İşleri
bakanlıklarından yapılan açıklamada, depremde ikisi çocuk dört kişinin hayatını kaybettiği, beş bölgede
230 tapınağın hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer, tüm ülkede hissedilen depremde en fazla zarara tarihi
Bagan kentinin uğradığı ve yaklaşık 185 tapınakta hasar oluştuğu belirtildi. Sarsıntı Tayland,
Bangladeş ve Hindistan’da da hissedilen depremde, panik yaşayan halk sokağa döküldü (Kyn: EMSC,
İHA).
ZAMAN (UTM)
2016-08-24 17:04:54

Enlem Boylam
20.95

94.61

YER
MYANMAR

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
6.8

Sayfa 4/6
VI: Araç Kazası
FL: Sel
TC: Tropikal Fırtına

VW: Terör Saldırısı
EP: Salgın Hastalık

FR: Yangın
EQ: Deprem

WF: Orman Yangını
AC: Teknolojik Afet

85.0

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-35

VW-20160825-1040-SYR --- Halep'e varil bombalı saldırı
Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'in Bab Neyrab semtine varil bombasıyla gerçekleştirildiği
hava saldırısında aynı aileden 9'u çocuk 15 kişi öldü. Saldırıda ölenler arasında bir günlük bebeğin de
olduğunu belirten yetkililer, saldırı sonucu 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Rejim güçlerinin hedef
aldığı sokaktaki dört evin tamamının yıkıldığını belirten sivil savunma yetkilisi, ağır iş makineleri
yardımıyla ölü ve yaralıları enkaz altından çıkardıklarını açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160826-1041-NPL --- Nepal'de yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: En az 20 ölü
Nepal'de başkent Katmandu'nun 120 kilometre batısında Chandibhanjyang bölgesinde bir yolcu
otobüsünün yoldan çıkarak Trishuli Nehri'ne düştüğü kazada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 17
kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüste sıkışanların Polis ve civardaki köylüler tarafından çıkarıldığı
belirtildi (Kyn: abcgazetesi.com).
FR-20160827-1042-RUS --- Rusya'da yangın faciası: 16 ölü
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan bir baskı şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen bir
nedenle çıkan yangın sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları
sonucu 1 saatte söndürüldü. Acil Durum Bakanı, ölenlerin 14'ünün Kırgızistan'dan göç eden işçiler
olduğunu, 3'ünün ise Rusya vatandaşı olduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarında 12 kişinin
kurtarıldığı, yaralı 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve birinin durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20160827-1043-SYR --- Esed rejimi taziye çadırını vurdu: 20 ölü
Suriye ordusuna ait bir helikopterin Halep'in Bab Neyrab semtinde taziye çadırına düzenlediği varil
bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Taziye çadırına varil bombalarıyla iki
saldırı gerçekleştirdiği belirtilirken, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu
belirtildi. Bombardımanda yaralananların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı olayda çok sayıda
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evin yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evlerin enkazı altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı
bildirildi (Kyn: AA).
EP-20160827-1044-SGP --- Zika virüsü Singapur’da baş gösterdi
Güney Amerika kıtasından yayılan Zika virüsü, son olarak Asya’da da görüldü. ABD Hastalık Kontrol
ve Korunma Merkezleri (CDC), Singapur’da virüsün tespit edilmesinden 4 gün sonra ülkenin Zika’nın
aktif bir şekilde görüldüğü 58. ülke olduğunu açıkladı. Kıtada ilk Zika salgını 27 Ağustos tarihinde
Singapur’da baş gösterirken, alınan sağlık önlemlerine rağmen yüzlerce kişinin bu virüsten etkilendiği
belirtildi (Kyn: EURONEWS).

Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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