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29 AĞUSTOS – 04 EYLÜL 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20160831-1045-TUR --- Isparta'da Gıda Zehirlenmesi
Isparta'da, Isparta Eğirdir Karayolunun Migros Kavşağı mevkiinde yapımı süren şehir hastanesinin
inşaatında çalışan 43 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Şiddetli baş ağrısı ve
mide bulantısı nedeniyle olay yerine gelen ambulanslarla Isparta Devlet ile Gülkent Devlet
hastanelerine kaldırılan 43 işçi, tedavi altına alındı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan ve sağlık
durumları iyi olan işçilerin, akşam yedikleri yemekten zehirlendikleri belirtildi (Kyn: haberler.com).
FP-20160901-1046-TUR --- Konya'da bir fabrikada çalışan 42 işçi, gıda zehirlenmesi
Konya'nın Çumra ilçesindeki bir fabrikada çalışan 42 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere
başvurdu. Yemek yiyen işçilerin bazılarında yemek sonrası mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti
görülmesi üzerine Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan 42 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi
altına alındı. Serum tedavisi uygulanan işçilerin büyük bölümünün taburcu edilirken, konuyla ilgili
soruşturma başlatıldı (Kyn: haberler.com).
FL-20160902-1047-TUR --- Rize Fındıklı’da sel
Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu bildirildi. İlçenin Beydere
köyünde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde sel sularına kapılarak kaybolan 12 yaşında bir
kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İlçenin Merkez Mahallesi'nden geçen ırmağın taşması sonucu, 11
Mart İlköğretim Okulu'nun zemin ve bodrum katını su bastı. Suyun çekilmesinin ardından zemin katın
duvarında oluşan izlerde, suyun yaklaşık 1,5 metreye kadar yükseldiği belirtildi. Suların çekilmesi ile
çamur ve balçıkla kaplanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirilirken, okulda da
temizlik çalışması başlatıldı (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VW-20160829-1048-IRQ --- Düğün törenine intihar saldırısı: 15 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde bir düğün törenine düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını
kaybetti. Bağdat Emniyet yetkilileri, saldırganların 5 kişi olduğunu, 4’ünün güvenlik güçlerince
öldürüldüğünü belirtti (Kyn: EURONEWS).
VW-20160929-1049-YEM --- Yemen’de askeri kampa intihar saldırısı: 60 ölü
Yemen’de ülkenin güneyindeki liman kenti Aden’in Şeyh Osman bölgesinde yeni askerlerin eğitildiği
bir askeri eğitim kampına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Askere başvurmak için kampın
önünde sıraya giren asker adaylarının toplandığı sırada bomba yüklü aracı kalabalığa doğru süren
intihar eylemcisinin araçtaki bombayı patlattığı belirtilirken, saldırıda 60 kişi hayatını kaybetti, 30’dan
fazla kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, saldırı terör örgütü DAEŞ
tarafından üstlenildi (Kyn: DHA).
FL-20160829-1050-PRK --- Kuzey Kore’de Lionrock tayfunu
(Son Güncelleme Tarihi: 13.09.2016) Kuzey Kore’de etkili olan Lionrock tayfunun yol açtığı sel
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felaketinde ölenlerin sayısının 133’e yükseldiği bildirildi. Meydana gelen tayfun nedeniyle seferberlik
ilan edildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin raporuna göre, ülkede 29
Ağustos’tan beri etkili olan tayfun 35 bin 500 ev, okul ve kamu binasının ağır hasar görmesine neden
olduğu belirtildi. Çin ve Kuzey Kore arasındaki Tumen Nehri’nin taşmasıyla oluşan selde, çok sayıda
tarım arazisini su basarken, 395 kişi de kayboldu. Kuzey Kore basın organlarına göre ülkenin Çin ve
Rusya ile sınırını çizen Tumen nehrinin taşması sonucu meydana gelen sel baskınlarında 107 bin
kişinin evsiz kaldığı, birçok ev ile resmi binaların, fabrikaların, demir yollarının ve tarım arazisinin
selden zarar gördü. Halihazırda 140 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu ülkede, Ülke yönetimi, BM
ve uluslararası yardım kuruluşlarının insani yardım çalışmalarına izin verdi. Birleşmiş Milletler, Kuzey
Kore hükumetinin kış gelmeden önce yolları açmak, yardım dağıtmak ve 20 bin evi yeniden inşa etmek
için ivedilikle çalıştığını duyurdu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 29.08.2016) Kuzey Kore’de etkili olan Lionrock tayfunun yol açtığı sel felaketinde
10 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar
gördüğünü belirten yetkililer, durumun vahim olduğunu belirtti (Kyn: AA).
VW-20160830-1051-SOM --- Somali’de bombalı saldırı
Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan Başkanlık Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçla
gerçekleştirilen saldırıda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının
etkisiyle olay yeri civarında bulunan 2 otelin kısmen yıkıldığını belirten Somali Emniyeti,
yaralananların hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtirken, yaralılardan bazılarının
durumunun ağır olduğunu bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini açıkladı (Kyn:
EURONEWS).
VW-20160831-1052-SYR --- Hava saldırısı Yemen'de aynı aileden 16 kişi öldü
Yemen’in Saada kentine Suudi Arabistan koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında
16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda ölenlerin Saada’da bir camide görevli imamın
ailesinden olduğu belirtildi (Kyn: abc.com).
VW-20160901-1053-SYR --- Suriye’de hava saldırısı: 10 ölü
Suriye’de Hama kentinin kuzeyinde bulunan Suran kasabasına düzenlenen hava saldırısında 4’ü çocuk
10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının, kasabayı terk etmeye çalışan halkın üzerine savaş
uçakları tarafından atılan bombalar sonucu gerçekleştirildiği belirtilirken, yaralılar hakkında bilgi
verilmedi (Kyn: İHA).
VW-20160901-1054-SYR --- Suriye’de hava saldırısı: 15 ölü
Suriye’de Hama kentinin güneyine düzenlenen hava saldırısında 2’si çocuk 15 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucu çevrede çok büyük bir tahribatın gerçeklediğini belirten sivil
savunma yetkilileri, enkaz altından çok sayıda ceset ve yaralını çıkarıldığını belirtti. Yaralıların
hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: İHA).
VW-20160902-1055-PHL --- Filipinler’in Mindanao Adası’nda patlama
(Son Güncelleme Tarihi: 04.09.2016) Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'nda meydana
gelen patlamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısını
14’e yükseldiği bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadığı ancak olayın meydana geldiği Davao kenti
yetkililerinin söz konusu saldırıyı terör örgütü El Kaide bağlantılı Ebu Seyyaf’ın gerçekleştirdiğini
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açıkladı (Kyn: sabah.com.tr).
(İlk Haber Tarihi: 02.09.2016) Filipinler'in güneyinde bulunan Mindanao Adası'ndaki Davao
kentinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın Roxas sokağında kurulan bir akşam pazarında
meydana geldiğini belirten yetkililer, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 60 kişinin de yaralandığını
açıkladı. Açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından
endişe edildiği belirtildi. Kentte giriş ve çıkışlara kontrol noktaları kurulduğu bildirildi (Kyn:
sabah.com.tr).
EQ-20160902-1056-NZL --- Yeni Zelanda'da 7.0 büyüklüğünde deprem
Amerikan Jeoloji Kurumu, Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nın 170 kilometre kuzey batısındaki
Gisborn'un 30 kilometre açığında sabah 04.37'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 26
kilometre derinliğinde meydana gelen depremin 7.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Meydana gelen
depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, Yeni Zelanda Afet Kurumu, Tsunami uyarısı yapıldığını ve
vatandaşların kıyı kesiminden uzak durmaları uyarısında bulundu. Yetkililer kıyı bölgesinde bazı
bölgelerin tamamen boşaltıldığını açıkladı (Kyn: EMSC, İHA).
ZAMAN (UTM)
2016-09-02 04:57:38

Enlem Boylam
37.45

179.24

YER
YENİ ZELLANDA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
7.0

26.0

VW-20160902-1057-PAK --- Pakistan’da mahkemeye canlı bomba saldırısı: 12 ölü
Pakistan’ın Peşaver eyaletinde bulunan yerel bir mahkemeye canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.
Yetkililer, aralarında avukat, polis memuru ve sivillerin de bulunduğu en az 12 kişinin hayatını
kaybettiğini, 52 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü ise, bir canlı bombanın önce el
bombası attığını ardından da mahkeme binasının ana giriş kapısında kendisini patlattığını açıkladı.
Açıklamada, bazı yaralıların durumunun kritik olduğu belirtildi (Kyn: İHA).
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VW-20160902-1058-IRQ --- Irak’ın Selahattin iline saldırı
Irak’ın Selahattin kenti Polis Müdürlüğü, terör örgütü IŞİD’in, Selahattin ilinde saldırı düzenlediğini
açıkladı. Açıklamada, saldırıda, 20 polis mensubunun şehit olduğunu, 40 polisin de yaralandığı
belirtildi. Patlamadan sonra ambulanslar, polis ve ordu devriyeleri olay yerine gelerek yaralıları
çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, patlama yeri güvenlik güçleri tarafından çember altına
alınarak geniş çaplı incelemeler başlatıldı (Kyn: DHA).
VW-20160902-1059-IRQ --- Irak’ın Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde patlama
Irak’ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki Ubeydi bölgesinde Şii Asaib Ehli Hak milislerine ait askeri
mühimmat ve silah deposunda patlama meydana geldiği ve patlama nedeniyle depoda bulunan birkaç
adet katyuşa roketinin sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine isabet ettiği bildirildi. Katyuşa roketlerinin
isabet ettiği Meştel ve Fadıliyye semtlerinde 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle ayrıca
8 bölgede maddi zarar gerçekleşirken, 25 araç da yandı. Yaralılar, ambulanslar, polis ve ordu
devriyeleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı (Kyn: DHA).
TC-20160903-1060-USA --- Hermine Kasırgası Florida'yı vurdu
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde etkili olan Hermine Kasırgası yaklaşık 300
bin ev ve iş yerinin elektriksiz kalmasına neden oldu. Kasırga İşçi Bayramı tatilinde gerçeklediğini
belirten yetkililer, alarma geçildiği ve özellikle su seviyesinin düşük olduğu bazı bölgelerde zorunlu
tahliye kararı verildiğini açıkladı. Hermine Kasırgası’nın, 2005 yılında Florida’da etkili olan ve
bölgede büyük zarara yol açan Wilma Kasırgası’ndan sonraki en büyük doğa olayı olduğu belirtildi
(Kyn: EURONEWS).
VI-20160904-1061-AFG --- Afganistan'da trafik kazası: 36 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Zabul vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 36 kişi hayatını kaybetti.
Kandahar'dan başkent Kabil'e gitmekte olan yolcu otobüsünün, Zabul'un Caldak bölgesinde tırla
çarpıştığı belirtildi. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün alev aldığını ifade eden yetkililer, kazada 20'den
fazla kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın sürücülerin
dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği bildirildi (Kyn: TİMETÜRK).
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