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05 - 11 EYLÜL 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20160906-1062-TUR --- Niğde'de gıda zehirlenmesi
Niğde'nin Bor ilçesinde 24 tarım işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Çukurkuyu beldesindeki çadır kentte kalan bazı işçilerin gece saatlerinde rahatsızlandığı ve sağlık
ekiplerinden yardım istediği belirtildi. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastanelere kaldırılan
işçilerin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabilecekleri değerlendirilirken, hastaneye kaldırılan işçilerin
sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn: haberler.com).
FP-20160907-1063-TUR --- Alanya cezaevinde gıda zehirlenmesi
Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 105
tutuklu ve hükümlünün cezaevinde yemekten zehirlendiği bildirildi. Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu'nda yemekten zehirlenen tutuklu ve hükümlüler, bulantı ve kusma şikâyetiyle gruplar halinde
Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme olayı ile ilgili olarak su ve yemeklerden numune
alınarak incelenmek üzere Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildiği belirtildi. 400 mahkumun kaldığı
açık bölümde yaşanan gıda zehirlenmesinde hastaneye kaldırılan mahkumların tedavilerinin ardından,
yeniden cezaevine nakledildikleri bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: haberler.com).
FP-20160907-1064-TUR --- Osmaniye'de gıda zehirlenmesi
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çalışan 38 işçi, gıda zehirlenmesi
şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Toprakkale ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir
iplik fabrikasında çalışan 8'i kadın 38 işçi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi
şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelere götürülen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: haberler.com).
WF-20160909-1065-TUR --- Pamukkale'de orman yangını
Denizli'de Pamukkale İlçesi Akdere Mahallesi Akkaya Mevkiinde saat 15.00 sıralarında ormanlık
alanda belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Denizli Orman Bölge
Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 1 iş makinesi ve 3 helikopterle müdahale edilirken, yangın yaklaşık 5
saatte kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını
gerçekleştirirken, yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü (Kyn: star.com.tr).
FP-20160909-1066-TUR --- Erzurum'daki gıda zehirlenmesi
Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Ulubel Mahallesinde, bir düğünde verilen yemeği yedikten sonra
rahatsızlanan 101 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşların İspir
Devlet Hastanesine kaldırıldığı, birçoğu, tedavilerinin ardından taburcu edildiği, durumları ciddi olan 7
kişinin ise Erzurum’daki hastanelere sevk edildiği belirtildi (Kyn: haberler.com).
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DÜNYADA:
VW-20160905-1067-SYR --- Suriye’nin Tartus kentinde patlama
Suriye'nin batı sahilindeki Tartus kentinin Erzuna köprüsü yakınlarında meydana gelen patlamada 11
kişi öldü, 45 kişi yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten yetkililer, saldırının bombalı
araçla gerçekleştirildiğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160905-1068-AFG --- Kabil’de patlama: 24 ölü, 91 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Savunma Bakanlığı’na yakın ve kalabalık bir bölgede
meydana gelen art arda iki patlama da 24 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi de yaralandı. Birinci patlama
sonrası halk, polis ve Savunma Bakanlığı görevlileri yaralıların yardımına koşarken, ordu üniforması
giyen bir intihar saldırganının patlamada yaralananlara yardım edenlerin ortasına giderek kendini
patlattığı belirtildi. Yaşanan patlamalarda ölen ve yaralananların sivil, asker ve polis olduğu bildirildi.
Saldırıyı Taliban terör örgütünün üstlendiği, hedefin Afgan askeri ve devlet çalışanları olduğunu
açıklandı (Kyn: İHA).
WF-20160905-1069-FRA --- Orman yangınları Fransa'nın güneyini kül etti
Fransa’da Marsilya ile Cassis şehri arasında kalan Calanques Ulusal Parkı civarında yangın çıktı. Çıkan
yangında yaklaşık 400 hektarlık orman arazisi kül oldu. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını
söndürme çalışmalarında yaklaşık 900 kişilik itfaiye ekibi görev yaparken, yetkililer aşırı sıcaklar ve
sert rüzgârdan dolayı yangının kontrolünün güçlükle sağlandığını belirtti. Çıkan yangında can kaybı
yaşanmazken, ev ya da iş yeri gibi insanların yaşadığı bölgelerin etkilenmediği açıklandı (Kyn:
EURONEWS).
CL-20160905-1070-ISR --- Tel Aviv'de kapalı otopark inşaatı çöktü: 2 ölü
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de
yaralandı. Yerel kaynaklar, çöken binanın inşaat halindeki bir kapalı otopark olduğunu belirtti.
Yetkililer, binanın yıkılma nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu (Kyn: AA).
VW-20160906-1071-IRQ --- İntihar saldırısı Bağdat'ı kana buladı: 9 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ın El Karada mahallesindeki Aldülmecid Hastanesi yakınında bomba yüklü bir
aracın infilak etmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamada 19 kişi de yaralanırken, saldırıyı
terör örgütü IŞİD’in üstlendiği bildirildi. Gece yarısından sonra gerçekleştirilen intihar saldırısının Şii
Müslümanlarının toplandığı bir noktayı hedef aldığı belirtildi. Patlamada etrafta bulunan çok sayıda
araç yanarken, çevredeki birçok dükkân ve kafe de zarar gördü (Kyn: AA).
WF-20160906-1072-FRA --- Fransa’nın Montpellier kentinde orman yangını
Fransa’da çıkan orman yangınları ülkenin güney bölgelerinde etkili olurken bölgede kırmızı alarm
verildi. Fransa’nın güneyinde yer alan Montpellier şehrinin Aude ve Tarn bölgelerinde yoğunlaşan
yangında yaklaşık 900 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü. Yetkililer, yangının kontrol altına
alındığını belirtirken, olumsuz hava koşullarından dolayı kırmızı alarmın devam ettiğini bildirdi (Kyn:
EURONEWS).
TC-20160906-1073-MEX --- Newton Kasırgası Meksika kıyılarını vurdu
Meksika’nın Baja California yarımadası Newton Kasırgası’nın etkisinde kaldı. Birinci sınıf kasırga
kategorisinde bulunan Newton, Los Cabos ve Cabo San Lucas kentlerinde en az 2 kişinin hayatını
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kaybetmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Kasırga Merkezi, bölgede etkili olan
rüzgârların şiddetinin saatte 180 kilometreye kadar çıktığını açıkladı. Yetkililer yarımada boyunca
ilerleyen kasırganın büyük çaplı zarara yol açmadığını duyurdu (Kyn: EURONEWS).
FL-20160907-1074-GRC --- Yunanistan'da sel felaketi: 4 ölü
Yunanistan’ın Messinia vilayetinde gece boyu devam eden sağanak yağışın sele neden olduğu
bildirildi. Meydana gelen selde 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölümlerden birinin
Sparta, diğerlerinin ise Kalamata'da yaşandığı kaydedildi. Kalamata şehrinin yollarını nehre çeviren sel
yüzlerce evin sular altında kalmasına, yüzlerce arabanın sürüklenip parçalanmasına yol açtı. AtinaTripoli-Kalamata çevre yolu su birikiminden dolayı saatlerce trafiğe kapalı kaldı. Selanik’in güneyinde
yer alan Michaniona kentinde sel sularına kapılan çok sayıda araç caddeleri dolduran çamur akıntısı
içinde kaldı (Kyn: TİMETÜRK).
EP-20160907-1075-MYS --- Mallezya'da Zika virüsü
Malezya Sağlık Bakanlığı ilk kez hamile bir kadında ölümcül virüse rastlandığını duyurdu. Malezya’da
ilk Zika vakasının rastlandığı kentin Singapur sınırındaki Johor Bahru olduğu açıklandı. Açıklamada,
Johor Bahru’da görülen virüsün bölgenin Singapur’a olan yakınlığından dolayı Singapur’dan geldiğine
inanıldığı belirtildi. Henüz tedavisi bulunmayan virüs ağırlıklı olarak sivrisinekler aracılığıyla
taşınırken, cinsel yolla da insandan insana bulaştığı bildirildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160907-1076-SYR --- Suriye’nin Sukkeri semtine klor gazlı saldırı
Suriye ordusuna ait askeri helikopterin Suriye’nin Sukkeri semtinde yerleşim yerine klor gazı içerikli
varil bombalı saldırısında 100 kişiden fazla kişinin etkilendiği bildirildi. Saldırıdan etkilenenlerin
hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı
bildirildi (Kyn: TİMETÜRK).
VI-20160908-1077-IND --- Hindistan’da nehirde bot battı: 12 ölü
Hindistan’da kapasitesinin çok üzerinde insan alınan bot, nehirden karşıya geçtiği sırada alabora oldu.
Nehirde adeta can pazarı yaşanırken, olayda yüzme bilmeyen kadın ve çocuklarında bulunduğu 12 kişi
boğuldu (Kyn: İHA).
VW-20160908-1078-SYR --- Rus jetleri Halep'i bombaladı: 28 ölü, 57 yaralı
Rus ve rejim savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te muhaliflerin kontrolünde bulunan
Sukkeri semtine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi de
yaralandı. Bombaların yerleşim yerlerine isabet ettiğini belirten sivil savuma yetkilileri saldırıda ölen
ve yaralanan insanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti. Saldırıda çok sayıda binanın da yerle
bir olduğu belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazı altındaki ölü ve yaralılara
ulaşmaya çalıştığını belirten yetkililer, olayda yaralananların sağlık ekiplerince sahra hastanelerine
kaldırıldığını belirtti (Kyn: TİMETÜRK).
LS-20160908-1079-GTM --- Guatemala'da toprak kayması: 9 ölü
Orta Amerika ülkelerinden Guatemala’da aşırı yağışlardan dolayı oluşan sel baskını, toprak kaymasına
neden oldu. Guatelama’nın başkenti Guatemala City’nin 30 km güneyindeki Santa Isabel kasabasında
meydana gelen toprak kaymasında, 9 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
Olayda 6 evin toprağa gömüldüğü ve bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, 50 kişi de zarar gördü. Toprak
kaymasının ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi (Kyn: AA).

Sayfa 3/4
VI: Araç Kazası
FL: Sel
EX: Patlama

VW: Terör Saldırısı
FP: Gıda Zehirlenmesi
LS: Toprak Kayması

EQ: Deprem
CL: Göçük

WF: Orman Yangını
EP: Salgın Hastalık

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-37

VI-20160909-1080-ESP --- İspanya'da tren kazası: 4 ölü
İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesinde, Vigo-O Porrino seferini yapan ve içinde 63 yolcu, 1
makinist ve 1 bilet kontrol görevlisi bulunan yolcu treninin yerel saat ile 09.30 civarında (TSİ 10.30)
raydan çıktığı ve iki vagonu devrildiği bildirildi. Kazada, 4 kişi hayatını kaybederken, 49 kişi de
yaralandı. Galisya Özerk Yönetimi yetkilileri, ölen 4 kişiden 1'inin trenin Portekiz vatandaşı makinisti
olduğunu açıkladı. Trenin aşırı hız nedeniyle raydan çıkarak ilk olarak hatta bulunan işaret lambasına
çarptığı belirtilirken, kaza sebebinin soruşturma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.
Trenden yaralılar çıkarıldıktan sonra, ambulans ve helikopterlerle Galiçya hastanesine kaldırılırken,
yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi (Kyn: trthaber.com).
EQ-20160910-1081-TZA --- Tanzanya'da deprem: 13 ölü
Afrika’nın doğusundaki Tanzanya’da yerel saatle 15.27’de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. Meydana gelen depremde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma
Merkezi, merkez üssü ülkenin kuzeyindeki Nsunga’nın doğu kuzeydoğusu olan depremin 10 kilometre
derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Victoria gölü bölgesinde meydana gelen deprem, Ruanda ve göle
kıyıları bulunan Kenya ile Uganda’da da hissedildiği belirtildi (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-09-10 15:27:28

Enlem Boylam
1.06

31.55

YER
TANZANYA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.7

10.0

EX-20160910-1082-BGD --- Bangladeş’te fabrikada patlama: 20 ölü
Bangladeş’in başkenti Dakka’nın kuzeyindeki Tongi kentinin Gazipur endüstri bölgesinde 4 katlı bir
tekstil ambalaj fabrikasında sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamada 20 kişinin hayatını
kaybettiği, 74 kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın ambalajlama yapılan kazanda meydana
geldiğini belirten yetkililer, patlama sonrası fabrikada yangın çıktığını açıkladı. Olayın yaşandığı sırada
fabrikada 100 kadar işçi bulunurken, patlama sonrası alevlerin 4 katlı binayı kısa sürede sardığı
belirtildi. Yangında yaralanan 74 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı
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bildirildi (Kyn: DHA).
VW-20160910-1083-SYR --- İdlib’de pazar yerine hava saldırısı: 28 ölü
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib kentinde bir pazar yerine gerçekleştirdiği hava saldırısında
aralarında kadın ve çocukların da bulundu en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Sivil savunma yetkilileri, cansız bedenlerin hava saldırısıyla yıkılan bina enkazlarından
çıkarıldığını açıkladı. Saldırıda onlarca araç, iş yeri ve evde yangın çıktı. Sivil savunma ve itfaiye
ekipleri yangını söndürürken, yaralananlar ambulanslarla kentteki sahra hastanelerine taşındı (Kyn:
EURONEWS).

Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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