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14 -20 MART 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160314-0323-TUR --- Malatya'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 24 yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yük treninin kontrolsüz hemzemin geçitte öğrenci taşıyan minibüse
çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Malatya'dan
Hekimhan ilçesine giden, 53255 sefer sayılı yük treni, İstasyon Mahallesi'ndeki hemzemin geçide
kontrolsüz giren öğrenci servisine çarptığı kazada, servis minibüsünün 200 metre sürüklendiğini
açıklayan Malatya Valiliği, ortaokul öğrencilerinin çoğunlukta olduğu yaralıların Malatya Devlet
Hastanesinde tedavi altına alındığını ve minibüsün korsan taşımacılık yaptığını açıkladı (Kyn: AA).
FP-20160317-0324-TUR --- Ordu'da gıda zehirlenmesi
Ordu’nun Kabataş ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim gören 28 öğrenci, gıda
zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İlçe genelinde taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim
gören bazı öğrenciler, akşam saatlerinde evlerinde rahatsızlandığı belirtildi. Aileler, mide bulantısı, baş
dönmesi ve kusma şikâyetleri üzerine çocuklarını Aybastı Devlet Hastanesine götürdüğü belirtilirken,
bir süre sonra ilçede söz konusu vaka sayısının artması üzerine, ambulanslar ve mahalle hattındaki
dolmuşlarla rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Kan örnekleri alınan öğrenciler, hastanede
tedavi altına alınırken, hastane yetkilileri, öğrencilerin okulda yedikleri öğle yemeğinden zehirlenmiş
olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğunu bildirdi. Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda öğlen
arasında verilen yemeğin il genelindeki bin 400 öğrenciye dağıtıldığını, Aybastı Devlet Hastanesine
kaldırılan öğrencilerin tedavileri devam ettiği ve ciddi bir durumun olmadığını açıkladı. Konunun
laboratuvar sonuçlarına göre konu netlik kazanacağı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160319-0325-TUR --- İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde terör saldırısı
İstanbul Valiliği, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan Kaymakamlık önünde saat 10.55’de
gerçekleştirilen intihar saldırısında saldırgan dâhil 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de
yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaralanan 39 kişinin, Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ve Alman Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını ve yaralılardan 7’sinin
durumunun ağır olduğunu belirtti. Ölenlerden 3’nün İsrail, 1’nin de İran vatandaşı olduğu açıklandı. Bu
kişilerden ikisinin aynı zamanda Amerikan vatandaşı olduğu belirtilirken, yaralılardan 24'ünün de
yabancı uyruklu olduğunu belirtti (Kyn: AA).
VI-20160319-0326-TUR --- Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 31 yaralı
Isparta'dan Antalya'ya teknik geziye giden Süleyman Demirel Üniversitesine (SDÜ) ait yolcu
otobüsünün Isparta-Antalya karayolunun 40. kilometresinde devrildiği kazada, SDÜ Mimarlık
Fakültesi Dekanı, 29 üniversite öğrencisi ile otobüs şoförünün yaralandığı bildirildi. Yaralılar, Isparta
ve Burdur'daki hastanelere kaldırıldı. Teknik gezinin Antalya’da düzenlenen EXPO 2016’ya
gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
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DÜNYADA:
VI-20160314-0327-USA --- ABD'de tren kazası: 20 yaralı
ABD'de Los Angeles-Chicago seferini yapan bir yolcu treninin Kansas eyaletinde raydan çıkması
sonucu 20 kişi yaralandı. Kansas eyaletinin güneybatısında raydan çıkan trende yaralanan 20 yolcunun
hastaneye kaldırılırken, diğer yolcular farklı ulaşım araçlarıyla Chicago'ya gönderildiği açıklandı.
Açıklamada, beş vagonu raylardan çıkarak devrilen trende 128 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın
bulunduğu, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi (Kyn: AA).
VW-20160314-0328-NGA --- Nijerya'daki terör saldırıları
Nijerya'nın Borno Eyaleti'nde Boko Haram militanlarınca gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişinin
hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik
olduğu bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: İHA).
EN-20160315-0329-MEX --- Meksika'da hava kirliliği
Meksika'nın başkenti Meksiko'da, kent yönetimi, ozon seviyesindeki artış nedeniyle hava kirliliği
alarmı verdi. Kent yönetiminden yapılan açıklamada, hava kalitesini artırmak için alınan önlemler
çerçevesinde, başkent sakinlerinden 13.00 ila 19.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı
çıkmamaları, havayı kirleten araçların da trafiğe çıkarılmaması gerektiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160315-0330-YEM --- Yemen'de hava saldırısı
Yemen’de, Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı savaş uçaklarının Hacce iline
bağlı Mesteba ilçesinde semt pazarı ve yakınındaki lokantaya düzenlediği hava saldırısında 119 sivilin
hayatını kaybettiği, 47 sivilinde yaralandığı bildirildi. Olay yerinde kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü
belirten yetkililer, ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Ölenlerin arasında 22 çocuğun da bulunduğunu
belirten yetkililer, hastanede gerekli tıbbi cihazların bulunmamasından dolayı bazı ağır yaralıların
merkeze, bazılarının ise El-Hudeyde ilindeki hastanelere nakledildiğini belirtti. Yetkililer, ilk hava
saldırısı sonrasında pazarda bulunan insanların olay yerinde toplanmasının ardından ikinci saldırının
gerçekleştirildiğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160316-0331-ECU --- Ekvador’da askeri uçak düştü: 25 ölü
Ekvador'un başkenti Kito'nun güneydoğusundaki Pastaza eyaleti sınırlarında ormanlık alana düşün
askeri uçakta bulunan 22 asker ile 2 pilot ve 1 teknik personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Devlet
Başkanı, Amazonlar bölgesindeki Pastaza eyaleti sınırlarında düşen uçakta paraşütle atlama eğitimi
verildiğini belirterek, kazaya neyin yol açtığının henüz belirlenemediğini belirtti (Kyn: EURONEWS).
VW-20160316-0332-PAK --- Pakistan'da bombalı saldırı: 15 ölü, 30 yaralı
Pakistan'ın Peşaver kentinde bir otobüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 kişi öldü, 30 kişi
de yaralandı. Emniyet yetkilileri, Mardan kentinden Peşaver kentine giden ve içinde 50 kamu çalışanı
bulunan otobüse yerleştirilen bombanın seyir halinde infilak etmesi sonucu 15 kişinin öldüğünü, 30
kişinin de yaralandığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160316-0333-CUB --- Küba'da bir Zika vakası daha
Küba'da ilk kez ülke dışına çıkmamış bir kişide Zika virüsü tespit edildiği bildirildi. Havana'da yaşayan
21 yaşındaki bir kadının baş ağrısı ve yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken,
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hastada Zika virüsü tespit edildiği ve hastanede gözlem altında tutulduğu belirtildi. Küba'da şimdiye
kadar Zika virüsü ülke içinde bulaşmadığı, bundan önceki hastaların virüse Venezuela ziyareti sırasında
bulaştığı belirtildi. Devlet Başkanı Raul Castro, ülkedeki ilk Zika virüs hastalığı (ZVH) vakasının
ardından, sivrisinekler yoluyla bulaşan bu virüsle başa çıkmak için 9 bin askerin ve 200 güvenlik
çalışanının görevlendirildiğini açıklamıştı. Küba’da daha önce dört Zika vakası tespit edildiği, fakat
şahısların virüsü Venezuela’yı ziyaretleri sırasında kaptığı anlaşıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160316-0334-NGA --- Nijerya'da camide intihar saldırısı
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde, bir camiye iki kadın
saldırganın düzenlenmediği intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Nijerya
Ulusal Acil Yönetim Ajansı, saldırının sabah namazı sırasında gerçekleştirildiğini, kadınlardan birinin
caminin içerisinde diğerinin ise caminin dışında saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtti. İki kadın
bombacıdan birinin kılık değiştirerek, camiye girdiği belirtilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadığı
belirtildi (Kyn: İHA).
EX-20160316-0335-IRN --- Tahran'da tüp patlaması: 39 yaralı
İran'ın başkenti Tahran'da bir pazar yerinde meydana gelen tüp patlamasında 39 kişinin ağır yaralandığı
bildirildi. Tahran Acil Durum Merkezi Halkla İlişkiler Sözcüsü, akşam saatlerinde meydana gelen
patlamada yaralananların sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160316-0336-JOR --- Umreye giden 16 Filistinli, Ürdün'de trafik kazasında öldü
Ürdün’de, umre için Suudi Arabistan’a gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin
hayatını kaybettiği, 8'i ağır olmak üzere 33 kişinin de yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı,
başkent Amman’ın güneyindeki Mean ilinin El-Mudevvar bölgesinde, umre için Suudi Arabistan’a
giden Filistinlileri taşıyan otobüsün devrildiğini, yaralıların Amman ile Akabe illerindeki hastanelere
kaldırıldığı ve tedavi altına alındıklarını açıkladı. Açıklamada, hayatını kaybeden 16 Filistinlinin
cenazesinin Filistin Kızılayı'na teslim edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160317-0337-JPN --- Japonya'da tünelde zincirleme kaza: 2 ölü, 70 yaralı
Japonya'nın Hiroşima şehrinde, karayolundaki tünelde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi öldü, 70
kişi yaralandı. Japonya'nın resmi ajansı Kyodo'nun haberine göre, Hiroşima'nın batısındaki 840 metre
uzunluğundaki Sanyo Tüneli'nde saat 07.30'da zincirleme kaza meydana geldiği ve ölen iki kişiden
birinin kadın olduğunu diğerinin de yanan aracın içinde hayatını kaybettiğini, kazada 70 kişinin de
yaralandığını açıkladı. İtfaiye yetkilileri, tırın bir araca çarpıp sürüklemesiyle başlayan ve ondan fazla
aracın karıştığı kazada 5 aracın alev alarak yandığını belirtti. Zincirleme kazanın sabah trafik
sıkışıklığına neden olan bir kazanın ardından meydana geldiği bildirildi (Kyn: AA).
OT-20160317-0338-THA --- Bangkok havalimanında sahte bomba ihbarı: 42 yaralı
Hindistan’ın Delhi şehrinden kalkan Air India'ya ait 332 uçuş numaralı 231 yolcu ve 10 kabin
görevlisini taşıyan uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok’a indiği sırada sahte bomba ihbarı üzerine
boşaltılarak açık bir alana çekildi. Yolcuların indirilmesi sırasında yaşanan panikte 42 kişinin
yaralandığı, bir yolcunun ise kalp rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başkentteki
Suvarnabhumi Havalimanı'na dün akşam yerel saatle 19.10’da iniş yaptığı sırada, yetkililere gelen bir
bomba ihbarı üzerine uçak boşaltıldı ve açık alana çekildi. Yapılan arama sonrası ise uçakta, herhangi
bomba ya da tehdit unsuru oluşturabilecek bir malzemeye rastlanmadı (Kyn: hürriyet.com.tr).
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EP-20160318-0339-GIN --- Gine’de Ebola vakaları
Ebola salgınının 29 Aralık'ta sonra erdiği açıklanan Gine'de 2 kişinin Ebola virüsünden hayatını
kaybettiği bildirildi. Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Guinee
Forestiere bölgesine bağlı Nzerekore kentinde aynı aileden 2 kişinin Ebola nedeniyle öldüğü belirtildi.
Açıklamada, söz konusu aileden 3 kişinin ise virüse yakalandığı şüphesiyle gözetim altında tutulduğu
ifade edildi. Yetkililer, Ebola virüsünün yeniden ortaya çıkış sebebine ilişkin bilgi vermezken durumu
tartışmak üzere olağanüstü toplantı düzenleyeceklerini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160318-0340-SYR --- Rakka'ya hava saldırısı: 17 ölü
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinde cuma namazı esnasında
düzenlediği hava saldırısında 17 sivilin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıda, 5'i kadın, 7'si çocuk 17 sivil yaşamını yitirdiği, 35 kişinin de yaralandığını belirten yetkililer,
bombardıman sonucu yaralananların kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını belirtti
(Kyn: stargazete.com).
VI-20160319-0341-SAU --- Mısırlı umrecileri taşıyan otobüs kaza yaptı: 19 ölü
Suudi Arabistan'a umre ziyareti için giden Mısırlıları taşıyan otobüsün Mekke-Medine yolunda
devrilmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Cidde'deki Mısır
Konsolosluğunun, Medine'deki hastanelere nakledilen yaralılarla iletişime geçtiği ve sağlık
durumlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtilen haberde, Konsolosluktan bir heyetin de hayatını kaybedenler
için gerekli işlemleri yapmak üzere görevlendirildiği açıklandı (Kyn: AA).
VI-20160319-0342-RUS --- Rusya'da FlyDubai yolcu uçağı düştü
Dubai’den yerel saatle 22.53’te 62 yolcu ve mürettebatı ile Rusya’nın Rostov-on-don Havalimanı’na
gitmek üzere kalkan FlyDubai Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, yerel saatle
03.50’de Rusya’da Rostov-on-don Havalimanı’na iniş sırasında düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan 4'ü
çocuk 55 yolcu ile 2'si kadın 7 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığını belirten yetkililer, uçakta
hayatını kaybeden 55 yolcudan 44'ünün Rus, 8'inin Ukrayna, 2'sinin Hindistan, birinin ise Özbekistan
vatandaşı olduğunu belirtti. Uçağın, yerel saatle 03.15’te iniş için alçalmaya başladığı, görüş şartlarının
düşmesi üzerine pilotların ilk yaklaşmalarında pas geçerek tekrar yükseldiği ve ikinci denemesi
sırasında düştüğü belirtildi. Kaza sırasında bölgede bulut tavanı yaklaşık 150 metreye (500 feet) kadar
düşerken, rüzgârın ise zaman zaman hamlesiyle saatte 90 kilometreye kadar çıktığı bildirildi (Kyn:
AA).
VW-20160319-0343-SYR --- Rakka'ya hava saldırısı
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Rakka kentinde düzenlediği hava
saldırılarında 43 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Orduya ait savaş
uçaklarının Rakka kentindeki 9 farklı bölgeye düzenlediği hava saldırısında bombalanan yerler arasında
Vatan Hastanesi, Navavi Camisi ve endüstri bölgesinin bulunduğu ifade edilirken, saldırılarda
yaralananların kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: İHA).
VW-2160319-0344-OTH --- Mısır'daki saldırılar
Mısır'ın Kuzey Sina iline bağlı El-Ariş'in güneyinde bir kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda,
13 polisin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Ariş'in güneyindeki Es-Safa bölgesindeki kontrol
noktasına havan topu ve RPG silahıyla düzenlenen saldırıda 13 polisin hayatını kaybettiğini, güvenlik
güçleri bölgede arama tarama faaliyeti başlattığını açıkladı. Saldırıyı DAEŞ terör örgütünün üstlendiği
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duyuruldu (Kyn: AA).
VI-20160320-0345-ESP --- İspanya'da trafik kazası: 13 ölü
İspanya’nın Valencia'daki Las Fallas Festivali'nden Barcelona'ya dönen Erasmus öğrencilerini taşıyan
otobüsün yerel saatle 06.00 sıralarında Tarragona kenti yakınlarındaki AP-7 otoyolunda karşı yöne
geçerek bir otomobille çarpıştığı kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Otobüste 61,
otomobilde de 2 kişinin bulunduğu belirtilirken, 13 kişinin öldüğü, 9'u ağır 50 kişinin de yaralandığı
belirtildi. Yaralılardan bazılarının olay yerinde ayakta tedavi edildiği açıklandı. Hastanedeki yaralılar
arasında İsviçreli, Norveçli, İngiliz, Türk, Ukraynalı ve İspanyol vatandaşları bulunduğu belirten
Katalonya özerk yönetim başkanı, 21-22 Mart'ta Katalonya'da yas ilan ettiklerini duyurdu (Kyn: AA).
OT-20160320-0346-MAR --- Fas'ta maç sonrası çıkan kavga: 2 ölü 54 yaralı
Fas'ın Kazablanka kentinde, Raja Club Athletic ile Chabab Rif Al Hoceima adlı iki futbol takımı
taraftarı grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. 5. Mohammed Spor
Kompleksi'ndeki maç sonrası çıkan kavgada yaralananların Moulay Youssef Hastanesi'nde tedavi altına
alındığı belirtildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtilirken, maçın yapıldığı stadın
önünde atılan taşlardan dolayı da 11 aracın hasar gördüğü belirtildi (Kyn: turkiyegazetesi.com.tr).
VI-20160320-0347-IDN --- Endonezya'da askeri helikopter kazası
Endonezya’nın Poso bölgesindeki Kasiguncu'nun bir köyünde yerel saatle 18.55’te askeri bir
helikopterin düştüğü ve 13 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığını
belirten yetkililer, cesetlerin çıkarılıp Poso eyaletine götürüldüğünü ve kaza ile ilgili araştırmaların
devam ettiğini belirtti (Kyn: AA).

Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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