T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2019-02

07 - 13 OCAK 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FL-20190109-0014-TUR --- Hatay’da Amik Ovası sular altında kaldı
Hatay'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle başta Antakya, Kırıkhan, Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde,
26 yerleşim sel ve taşkınlar meydana geldiği ve 1820 üreticiye ait ekili alanın zarar gördüğü bildirildi.
Meydana gelen sel ve taşkınlarda Amik Ovası'nda ekili olan 120-130 bin dönüm alanın zarar gördüğü
belirtildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ova genelinde ekili 600-700 bin dönüm tarım alanından 120130 bin dönüm ekili alandaki arazilerde yer yer göletlerin oluştuğunu ve bu göletlerin olduğu
yerlerdeki ürünlerin tamamının zarar gördüğünü açıkladı (Kyn: AA).
FL-20190111-0015-TUR --- Kırklareli’nde Ergene Nehri taştı
Kırklareli'nde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri’nin, Pehlivanköy
ilçesinde bazı alanlarda yatağından taştığı bildirildi. Taşan nehrin yatağından çıkarak etrafa yayıldığı
belirtilirken, nehrin taşması sonucu tarım arazileri ile panayır alanlarının sularla kaplandığı belirtildi.
Karayolları ve Devlet Su İşlerinin ekiplerinin, bölgede çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi (Kyn: AA).
FL-20190111-0016-TUR --- İzmir’de sel
İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak Tire ilçesinde sele neden olurken, Tire ilçesine bağlı Akyurt,
Çayırlı, Büyükkale, Alaylı, Küçükkale, Halkapınar, Üzümler ve Kurşak mahallelerinde su baskınlarının
oluştuğu, ilçeyi Selçuk'a bağlayan Belevi yolunun sular altında kaldığı bildirildi. Sel, özelikle Akyurt
Mahallesi'ni vururken etkili sağanak nedeniyle Akyurt Köprüsü'nün bir kısmı yıkıldı. Bazı ağaçlar da
sel sebebiyle zarar görürken bölgede bulunan mahalle mezarları da tahrip oldu. Bölgedeki tarım
arazilerinin su altında kaldığı ve mahsullerin de zarar gördüğü belirtilirken, meydana gelen sel
nedeniyle Tire ilçesinde okullarda eğitime bir gün ara verildiği ve ilçede kriz masası kurulduğu
belirtildi (Kyn: AA).
FL-20190111-0017-TUR --- Manisa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Manisa'da Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini akşama doğru artıran sağanak başta Şehzadeler
ilçesinde Kazım Karabekir, Nurlupınar, Akpınar, Spil ve Kuşlubahçe mahalleleri olmak üzere birçok
yerde sele neden oldu. Şehzadeler ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş
yerini su bastı. Özellikle 420 ve 421 Sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken,
vatandaşlar zor anlar yaşadı. Spil Mahallesi'nde derenin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basanlar,
kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yürüttü. Öte yandan Turgutlu ilçesinde de Irlamaz Çayı'ndaki
bentlerden birinin aşırı yağış sonucu yıkılmasıyla tarla ve bağları su bastı (Kyn: AA).
AC-20190112-0018-TUR --- Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi
Düzce Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) henüz üretime geçmeyen
lastik atıklarından geri dönüşüm yaparak elektrik üreten bir fabrikanın deneme çalışması sırasında
patlayan filtresinin çevreye yaydığı gazdan ve dereye akıttığı atıktan etkilenen 3 çocuk hastaneye
kaldırıldı. Akşam saatlerinde OSB'ye yakın bölgede bulunan Duraklar Köyü Dere Mahallesi'nde
yaşayan vatandaşlar, mahalle içerisinden geçen dereden ağır bir koku gelmesi üzerine atıkların karıştığı
derenin geçtiği mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. (Kyn: AA).
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FL-20190113-0019-TUR --- Mersin'in Tarsus ilçesinde taşkın
Adana'daki Seyhan Barajı'ndan Seyhan Nehri'ne bırakılan su miktarının aşırı yağışlar nedeniyle artması
sonucu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaklaşık 30 bin dönüm tarım alanını su bastığı bildirildi. Adana'nın
Tuzla Mahallesi ile Tarsus arasındaki kara yolunun Tuzla Köprüsü mevkiinin su altında kalması
nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. (Kyn: AA).

DÜNYA’DA
VW-20190108-0020-CHN --- Pekin'de ilkokulda bıçaklı saldırı: 20 öğrenci yaralandı
Çin'in başkent Pekin'de bıçaklı saldırganın bir ilkokulda 20 öğrenciyi yaraladığı bildirildi. Yaralı
öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ve yetkili kurumlardan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadığı
belirtildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemediği bildirildi (Kyn: AA).
SD-20190108-0021-IRN --- İran'daki kum fırtınası
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle havadaki toz
miktarı normal değerlerinin 5 katına çıktığı bildirildi. Zahidan Meteoroloji Müdürlüğü, SistanBeluçistan eyaletinin merkez kenti Zahidan'daki şiddetli kum fırtınasının hayatı olumsuz etkilediğini
açıkladı. Açıklamada görüş mesafesinin 1200 metreye kadar düştüğü belirtilirken, toz bulutunun
meydana getirdiği hava kirliliği derecesinin 769 mikrogram/metreküpe ulaştığını kaydetti (Kyn: AA).
VI-20190108-0022-ZAF --- Güney Afrika'da tren kazası: 4 ölü, 620 yaralı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 620 kişinin
de yaralandığı bildirildi. İki trenin aynı hat üzerinde Mabopane'den Pretoria'ya hareket ettiği ve kazanın
bu nedenle yaşandığı belirtilirken, bölgedeki tren seferlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği
bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190108-0023-AFG --- Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü, 23 yaralı
Afganistan'ın Host vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği, 23 sivilin de
yaralandığı bildirildi. Host Emniyet Müdürlüğü, saldırının Host'un merkezinde motosiklete yerleştirilen
bombanın kalabalık bölgede patlatılması sonucu gerçekleştirildiğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20190108-0024-COG --- KDC'de Ugandalı ayrılıkçıların saldırısında 10 sivil öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni kentine bağlı
Mavivi Köyü ve çevresine gece saatlerinde Ugandalı ayrılıkçı grupların saldırı düzenlemesi sonucu 5'i
çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190109-0025-AFG --- Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 13 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çaharbulak ilçesindeki polis karakoluna, Taliban militanları
tarafından düzenlenen saldırıda 13 polisin öldüğü bildirildi. Saldırının ardından gönderilen destek
gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğü belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190109-0026-NGA --- Nijerya'da trafik kazası: 17 ölü
Nijerya’da Osun eyaleti ile İbadan kenti arasındaki Osun-Ibadan karayolunda kontrolden çıkan yolcu
otobüsünün, başka bir yolcu otobüsüyle çarpıştığı bildirildi. Meydana gelen kazada 17 kişinin hayatını
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kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190110-0027-CHL --- Şili'de zincirleme trafik kazası: 9 ölü
Güney Amerika ülkesi Şili'de, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişinin hayatını
kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın Lake bölgesinde Mafil-Valdivia karayolunda
karşı yönlerden gelen otomobil ve kamyonetin çarpıştığı daha sonra da kamyonetin başka bir araca
çarpışması sonucu gerçekleştiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190110-0028-NGA --- Nijerya'da düğünden dönen 24 kişi kaçırıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısındaki Katsina eyaletinde, Katsina-Kankara karayolunda
düğünden dönenlerin kimliği tespit edilemeyen bir grubun silahlı saldırısına uğradığı ve 24 kişinin
fidye için kaçırıldığı bildirildi. Kaçırılanların arasında çocuklar olduğunu ifade eden yetkililer, güvenlik
güçlerinin kaçırılanları bulmak için arama çalışmalarına başladığını belitti. Yetkililer, 24 kişiyi kaçıran
saldırganların gruptaki 4 kadını üzerinde diğer kişilerin serbest bırakılması için 40 milyon naira (598
bin lira) istedikleri bir notla serbest bıraktığını kaydetti (Kyn: AA).
VW-20190111-0029-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 25 yaralı
Irak'ın Enbar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğü, 25 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Polis yetkilileri, saldırının Enbar kentinin Suriye sınırına yakın Kaim ilçe
merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü bir aracın patlatılması ile gerçekleştirildiğini açıkladı.
Açıklamada, yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, patlama nedeniyle pazarda da büyük hasar
meydana geldiği belirtildi (Kyn: AA).
EX-20190112-0030-NGA --- Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 12 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 20
kişi de yaralandı. Ülkenin güneydoğusundaki Cross River eyaletinde bir akaryakıt tankerinin devrildiği,
çevredekilerin tankerden sızan akaryakıtı toplamaya çalıştığı sırada patlamanın meydana geldiği
bildirildi. Patlama sonucu birçok insan yanarak hayatını kaybederken yaralıların çoğunun üçüncü
derece yanık ile Calabar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı açıklandı (Kyn: AA)
EX-20190112-0031-FRA --- Paris'te patlama: 4 ölü, 47 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te gaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamada 2’si itfaiye eri 4 kişinin
hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. 47 kişinin yaralandığı, 4 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Paris'te 9. bölgede sabah bir fırında yangın çıktığı ve itfaiyenin yangına müdahale
ederken patlama meydana geldiği belirtilirken, patlamanın fırın ve çevredeki binalarda ciddi hasara yol
açtığı belirtildi. Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilirken, bazı yaralılar
helikopterlerle hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü itfaiye eri olmak üzere 12 kişinin durumunun
ciddi olduğunu belirtildi. Ayrıca, çevre binalar ve oteller de yangının büyümesi ya da başka bir patlama
olasılığı nedeniyle boşaltıldığı bildirildi (Kyn: AA)
EP-20190112-0032-ARG --- Arjantin'de Hanta Virüsü 13 can aldı
(Son Güncelleme Tarihi: 19.01.2019) Arjantin'in Chubut eyaletinde ortaya çıkan hantavirüs
enfeksiyonu nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke çapında virüs nedeniyle ölenlerin
sayısının 13'e yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 13.01.2019) Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Epuyen kasabasında patlak
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veren hanta virüsü salgınında ölenlerin sayısı 10'a yükseldiği bildirildi (Kyn: AA)
(İlk Haber Tarihi: 12.01.2019) Arjantin'in Patagonya bölgesindeki Epuyen kasabasında patlak veren
hanta virüsü salgınında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, salgında 26 kişinin virüs
kaptığını, 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, mahkeme hâkiminin virüs bulaşan
kişilerle temas eden kasabanın 85 sakininin, bir ay boyunca evlerinden çıkmamalarına hükmettiği
belirtildi (Kyn: AA).
CL-20190113-0033-CHN --- Çin'de maden ocağında göçük: 21 ölü
Çin’de ülkenin Şaanşi eyaletinin Şınmu kentindeki Baiji Mining Co. Ltd. şirketi tarafından işletilen
Liciagou kömür madeninde akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Kaza sırasında çalışan 87 işçiden
66’sı kurtarılırken, mahsur kalan 21 işçinin cesetlerine ulaşıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşma
başlatıldı (Kyn: AA)
VI-20190113-0034-SDN --- Sudan'da trafik kazası: 14 ölü
Sudan'da yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sudan'ın
Batı Darfur eyaletinde yolcu otobüsünün yolun kenarına park etmiş kamyona çarpması nedeniyle
meydana gelen kazada, yaralıların da bulunduğu belirtildi. Bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınan
yaralıların sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi (Kyn: AA)
VW-20190113-0035-CMR --- Kamerun'un kuzeyindeki nehirde 11 ceset bulundu
Kamerun'un kuzeyindeki Adamava bölgesinde yer alan Yarbang Köyü’ndeki nehirde 11 cesedin
bulunduğu bildirildi. Bulunan cesetlerin geçen hafta pazartesi günü söz konusu bölgede kimliği belirsiz
kişilerce kaçırılan çiftçilere ait olduğunu belirten köylüler, çiftçilerin fidye için kaçırılmış olabileceğini
ifade etti (Kyn: AA)
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