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21-27 MART 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
SS-20160322-0348-TUR --- Van-Bahçesaray karayolunda mahsur kalma
Van-Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle 32 araçtaki 130 kişinin mahsur
kaldığı bildirildi. Gece başlayan kar ve tipi nedeniyle Bahçesaray'a 20 kilometre uzaklıktaki Karabet
Geçidi'nde mahsur kalan araç ve vatandaşlar, bölgeye ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi karla
mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışma ardından bulundukları yerden kurtarıldığı belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160322-0349-TUR --- Antalya Gazipaşa açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Antalya ilinin Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesi açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 15.25’de meydana gelen ve odak derinliği 70.6 km olan depremde can ve mal
kaybı olmadı (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.03.22

15:25:15

35.6503

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

31.7180

70.6

-.-

4.7

-.-

Yer

Gazipaşa Açıkları-ANTALYA

FP-20160323-0350-TUR --- Aydın'da gıda zehirlenmesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Turan İlköğretim Okulu'nda düzenlenen kermeste tavuklu
pilav yiyen 27 öğrenci gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kermeste tavuklu pilav yiyen
öğrenciler, mide bulantısı, baş dönmesi şikâyetleri nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yedikleri gıdadan zehirlendikleri anlaşılan öğrencilere serum verildiği belirtilirken, hayati tehlikesi
bulunmayan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi (Kyn: AA).

Sayfa 1/6
VI: Araç Kazası
EQ: Deprem
CL: Göçük

VW: Terör Saldırısı
FP: Gıda zehirlenmesi

EP: Salgın Hastalık
LS: Toprak Kayması

SS: Kar Fırtınası
DR: Kuraklık

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2016-13

EQ-20160324-0351-TUR --- Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Antalya ilinin Kaş ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
03.22’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.03.24

03:22:17

36.0553

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

29.6565

5.0

-.-

4.0

-.-

Yer

Kaş Açıkları-ANTALYA

VI-20160325-0352-TUR --- Mardin'de trafik kazası: 20 yaralı
Mardin'in Artuklu ilçesi Kabala yolunda bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu, 2 araçta
bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına
alındı (Kyn: AA).
VW-20160325-0353-TUR --- Diyarbakır’da terör saldırısı
Diyarbakır-Lice Karayolu üzerindeki Sur ilçesine bağlı Mermer Jandarma Karakolu'na bombalı araçla
düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğu, 22 askerin de yaralandığı bildirildi.
Lice ve Diyarbakır’dan gelen ambulanslarla yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ve Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavi altına alındıkları belirtildi.
Patlama nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolu ulaşıma kapatıldı (Kyn: AA).
LS-20160326-0354-TUR --- Ağrı'da heyelan
Ağrı'nın Hamur ilçesinde heyelan meydana geldiği bildirildi. Ağrı'yı, Tutak ve Patnos ilçeleri ile Van,
Bitlis ve Muş'a bağlayan D-965 karayolunun, Hamur ilçesi geçişinde meydana gelen heyelan
nedeniyle, 2 saat ulaşım sağlanamadı. Yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yolda araç
sürücüleri, yolcular ve içinde hasta bulunan bir ambulans yolun trafiğe açılmasını bekledi. Karayolları
ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından, yol tekrar ulaşıma açıldı (Kyn: AA).
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EP-20160327-0355-TUR --- Kuduz tilkinin ısırdığı kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alcı Mahallesinde kuduz olduğu tespit edilen tilkinin ısırdığı 43
yaşındaki H.H.E, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alcı Mahallesinde yaşayan ve tavuk
kümesinde tilkinin saldırısına uğrayan çiftçi H.H.E, hiçbir sağlık kurumuna başvurmadığı, ısırılmasının
üzerinden geçen 1,5 ayın ardından kuduz belirtileri göstermesi üzerine kendi imkânlarıyla önce sağlık
ocağına gittiği, daha sonrada Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındığı
belirtildi. Gözlem altında akşam saatlerinde hayatını kaybeden H.H.E, Acıpayam’a bağlı Alcı
Mahallesi mezarlığında gerekli tedbirlerin alınmasının ardından toprağa verildi. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, tilki saldırısının ardından Alcı Mahallesi'nde aşı seferberliği
başlattığı ve mahalledeki başta kedi ve köpekler olmak üzere küçük ve büyükbaş hayvanların
aşılandığını belirtti (Kyn: haberturk.com).

DÜNYADA:

EP-20160322-0356-KOR --- Güney Kore'de Zika virüsü
Güney Kore’de 43 yaşındaki bir erkekte Zika virüsü tespit edildiği bildirildi. Zika virüsü tespit edilen
hastanın, Şubat ayında Brezilya’ya 10 günlük seyahat ettiğini belirten Güney Kore Sağlık Bakanlığı, 11
Mart’ta ülkeye dönmesinin ardından yüksek ateş şikâyeti ile Gwangju Hastanesi'ne başvurarak tedavi
gördüğü ve gözlem altında tutulduğunu açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160322-0357-SYR --- Rus uçakları yanlışlıkla vurdu: 17 ölü
Suriye'nin Palmira kentindeki IŞİD hedeflerine karşı düzenlenen kara operasyonunu desteklemek için
hava operasyonu düzenleyen Rus uçakları, yanlışlıkla Suriye Ordusu Deniz Piyade Birimini vurduğu ve
aralarında komutanlarında yer aldığı, 17 askerin hayatını kaybettiği, 26 askerin de yaralandığı bildirildi
(Kyn: DHA).
EP-20160322-0358-USA --- Amerikan Samoası'nda Zika virüsü
Güney Pasifik'te bir ada ülkesi olan Amerikan Samoası'nda 385 kişinin Zika virüsü taşıdığı tahmin
edildiği belirtildi. Amerikan Samoası Kamu Sağlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada aralarında 40’ı
hamile olmak üzere 385 kişinin Zika virüsü taşıdığı şüphesiyle gözlem altında tutulduğunu duyurdu.
Açıklamada, ülkede, Zika virüsünün ilk kez görüldüğü geçen yıldan bu yana 83 kan örneğinden 6’sı
gebe 14 kişinin Zika virüsü taşıdığı daha önce kesinleştiği belirtilirken, hastalığın yayılmasına sebep
olan sivrisineklerin üreme ortamlarının yok edilmesi için temizlik kampanyası başlatıldığı belirtildi
(Kyn: AA).
VW-20160322-0359-BEL --- Brüksel'de havalimanında intihar saldırısı
Belçika’nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'ndaki çifte intihar saldırısında, 11 kişinin
hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırılardan birinin
apronda, diğerinin ise terminal binasında meydana geldiğini açıkladı. Belçika İçişleri Bakanı, Brüksel
havaalanındaki patlamaların ardından Belçika'nın tamamında güvenlik alarmı seviyesinin en yüksek
olan 4'e çıkarıldığını, patlamaların ardından havalimanının tahliye edildiğini ve tüm seferlerin iptal
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edildiğini belirtti. Kentte tüm metro istasyonlarının da kapatıldığı patlamanın ardından havalimanı
karşısında bulunan otel, sahra hastanesine çevrildi. Zaventem Havalimanı’na inmesi planlanan
uçakların Hollanda’ya yönlendirildiği belirtilirken, Hollanda Devlet Ajansı, Brüksel'den yönlendirilen
uçaklar için Amsterdam’daki Schiphol ile Maastricht’teki Aachen/Maastricht havalimanlarında
pistlerin ayrıldığını duyurdu. Havalimanının Salı gününe kadar kapalı kalacağı belirtildi. Terör
saldırılarının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi (Kyn: AA).
VW-20160322-0360-BEL --- Brüksel'de Maelbeek metro durağında terör saldırısı
Brüksel'in merkezinde AB kurumlarına 500 metre uzaklıkta bulunan Maelbeek metro istasyonunda
gerçekleştirilen terör saldırısında 20 kişinin hayatını kaybettiği, 100’den fazla kişinin de yaralandığı
bildirildi. Maelbeek metro durağında meydana gelen patlamada, olay yerinden yaralıların çıkarıldığı
belirtilen yetkililer, Brüksel'de art arda meydana gelen üç patlamanın ardından Belçika'nın tamamında
güvenlik alarmı seviyesi en yüksek olan 4'e çıkarıldı. Başkentte Avrupa Birliği çalışanlarının
ofislerinde ya da evlerinde kalarak dışarı çıkmamaları istendi. Yetkililer, halkın kalabalık yerlerden
uzak durmalarını istedi. Terör saldırılarının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Belçika
Savcılığı, gerçekleştirilen saldırılarda, saldırganlar hariç toplam 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve en
az 270 kişinin yaralandığını, ancak ölü sayısının artabileceğini belirtti. Saldırılarda yaralanan 270
kişiden 93'ünün askeri hastanelerde tedavi edildiği, 15'inin yanık ünitesinde, 5'inin ise yoğun bakımda
olduğu ifade edildi. Terör saldırılarının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi (Kyn: AA).
EP-20160323-0361-USA --- ABD'nin Virjin Adaları'nda Zika virüsü
ABD'ye bağlı Virjin Adaları'nda 12 Zika vakası görüldüğü bildirildi. Yetkililer, çoğu St. Croix
adasından olmak üzere 12 kişinin Zika virüsü taşıdığının kesin olduğunu, 79 kişinin de virüs
taşıdığından şüphelenildiğini açıkladı. Hastaların çoğunun kadınlardan oluştuğunu ancak hiçbirinin
hamile olmadığını belirten sağlık yetkilileri, vaka sayısının artmasını beklediklerini belirtti (Kyn: AA).
EP-20160323-0362-BGD --- Bangladeş’te ilk Zika vakası
Bangladeş Sağlık Bakanlığı, 67 yaşındaki bir kişide Zika virüsünün tespit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, gözlem altında tutulan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Salgın Hastalıkları
Önleme ve Araştırma Kurumu (IEDCR), Zika virüsü taşıdığı tespit edilen kişinin ülkenin güneyinde
yer alan Chittagong kentinde yaşadığını ve daha önce yurt dışına çıkmadığını açıkladı (Kyn: AA).
DR-20160323-0363-SSD --- Güney Sudan'da kuraklık
Güney Sudan’ın İmatong vilayetinde kuraklık nedeniyle açlık yaşandığı bildirildi. İmatong Valisi,
ülkenin güneyinde yer alan vilayetin birçok bölgesinde etkili olan kuraklık nedeniyle ekinlerin zarar
gördüğünü, bunun da açlığa neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, açlık nedeniyle çok sayıda insanın
Kenya’ya kaçtığı belirtilirken, uluslararası ve hükümete bağlı insani yardım kuruluşlarını yardıma
çağrıldığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 21.03.2016 tarihinde yaptığı yazılı
açıklamada, Güney Sudan halkının yüzde 25’inin gıda yardımlarına muhtaç olduğu ve 40 bin kişinin
insani felaketle karşı karşıya kaldığı belirtilmişti (Kyn: AA).
CL-20160323-0364-CHN --- Çin'de kömür ocağında göçük
Çin'in kuzeyinde yer alan Şanşi eyaletine bağlı Şanyin kenti yakınlarındaki Şanşi Datong Kömür
Madeni Grubu şirketine ait ocakta yerel saatle 22.10'da meydana gelen göçükte 19 madencinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Şirket yetkilileri, kaza sırasında Ocakta 129 kişinin bulunduğunu, arama kurtarma
çalışmaları sırasında 110 madencinin kurtarıldığını, 19'unun da cesedinin çıkarıldığını belirtti (Kyn:
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AA).
EP-20160324-0365-AGO --- Angola’da Sarıhumma salgını: 178 ölü
Afrika ülkesi Angola’da geçen aralık ayından bu yana, Sarıhumma nedeniyle 178 kişi yaşamını yitirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan raporda, Aralık 2015'ten beri Angola’da 450’den
fazla kişiye Sarıhumma teşhisi konulduğu ve bunlardan 178'inin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği
açıklandı. Ülkenin 18 eyaletinden 6’sında Sarıhumma vakalarının görüldüğü belirtilen raporda,
hastalıktan korunmak amacıyla 5 milyon 700 bin kişiye aşı yapıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160324-0366-USA --- ABD'de tren, gaz yüklü kamyona çarptı
ABD'nin Minnesota eyaletinde bir yük treninin hemzemin geçitte gaz yüklü kamyona çarpması sonucu
trendeki iki kişi hafif yaralandı. Yük treninin hemzemin geçitte propan gazı yüklü kamyona çarpması
sonucu yangın meydana geldiği ve Minnesota'nın kuzeybatısında yer alan 230 nüfuslu Callaway
kasabasının da tahliye edildiği bildirildi. Çarpışma sonucu trenin bazı vagonları raydan çıktığı
belirtilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı (Kyn: AA).
VW-20160325-0367-YEM --- Yemen’de intihar saldırısı
Yemen’in Aden kentine bağlı Eş-Şaab ilçesinin Buraiqa semtinde bir güvenlik noktasına bomba yüklü
bir ambulansla düzenlenen intihar saldırısında 14 asker ve sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de
yaralandığı bildirildi. Saldırıda ölenlerden 10'u kadın ve çocuk, 4’ünün ise asker olduğu belirtildi.
Yetkililer, intihar eylemcisinin ambulans kullandığını ve patlamadan önce söz konusu güvenlik noktası
önünde durduğu ve saldırıyı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlendi (Kyn:
EURONEWS).
VI-20160325-0368-FRA --- Fransa'da trafik kazası: 12 ölü
İsviçre’den Portekiz’e giden minibüsün Fransa'nın Allier bölgesine bağlı Montbeugny kasabasında
karşı yönden gelen bir tırla çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Allier Valiliği, olayda sadece
Tırda bulunan iki kişi ve minibüs şoförünün yaralı kurtulduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını
belirtti. Hayatını kaybeden yolcuların Portekiz asıllı olduğu ve Paskalya tatili için yola çıktıkları
kaydedilen açıklamada, ölenler arasında 7 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu bildirildi (Kyn:
EURONEWS).
EP-20160325-0369-TUN --- Tunus'ta H1N1 virüsü
Tunus'ta H1N1 virüsü nedeniyle 3 ayda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tunus Sağlık Bakanlığı,
yılbaşından bu yana H1N1 adı verilen domuz gribi nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklamada, söz konusu virüsün Tunus'ta ilk olarak 2009 yılında ortaya çıktığı ifade edilirken,
vatandaşlara virüsün bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
Vatandaşlara, ellerini sık sık sabun ile yıkamaları, koruyucu maske takmaları ve virüse yakalanan
hastalara yaklaşmamaları çağrısı yapıldı (Kyn: AA).
VW-20160325-0370-IRQ --- Irak’ta stadyumda intihar saldırısı: 41 ölü, 70 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 26.03.2016) Irak'ın Babil kentinde bulunan bir stadyumda düzenlenen
intihar saldırısında, hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e, yaralı sayısı da 70'e yükseldi. Türkiye saati ile
18.00 civarında gerçekleştirildiği belirtilen saldırının sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlendi. Kupa
töreni sırasında gerçekleştirilen saldırıda belediye başkanının da öldüğü belirtildi (Kyn: TIMETURK).
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(İlk Haber Tarihi: 25.03.2016) Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentinin kuzeyindeki elHasva (İskenderiyye) bölgesinde yerel iki takım arasında oynanan futbol maçı sonrasında düzenlenen
kupa töreni sırasında düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı (Kyn: AA).
VI-20160325-0371-IRN --- İran'da ambulans helikopter düştü: 10 ölü
İran'ın Şiraz kentinde ambulans helikopterin düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Fars Eyaleti Kriz
Yönetimi Genel Müdürü, Honc ilçesinden Şiraz'a 3 yaralı taşıyan Fars Eyaleti Acil Yardım
Müdürlüğüne bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu, 3 yaralının yanı sıra 6 mürettebat ve 1
ambulans görevlisinin bulunduğunu belirtti. İran Kızılayı İmdat Kurtarma Kurumu Başkanı kazanın,
Şiraz kentinin güneydoğusundaki Meharlu Gölü yakınlarında meydana geldiğini, helikopterin düşüş
sebebinin araştırıldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160326-0372-YEM --- Yemen’in Aden kentinde intihar saldırısı
Yemen’de Aden kentinin batısındaki el-Berkıyye ilçesinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon
güçlerine ait merkezin karşısındaki güvenlik noktalarına bomba yüklü iki araçla düzenlenen intihar
saldırısında 9 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı. Berkıyye'deki saldırıların sorumluluğunu IŞİD
üstlendi (Kyn: TIMETURK).
VW-20160327-0373-PAK --- Pakistan'da bombalı saldırı: 70 ölü
Pakistan’ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki Gülşen İkbal lunaparkında düzenlenen intihar
saldırısında, 70 kişi hayatını kaybetti, 340 kişi de yaralandı. Patlamadan sonra kaosun yaşandığı
bölgeye çok sayıda ambulans ve polisin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgedeki tüm büyük
hastanelerin alarm durumuna geçirildiğini belirtti. Lahor'daki saldırının canlı bomba tarafından
gerçekleştirildiği ve pazar tatili nedeniyle lunaparka eğlenmeye gelen halka yönelik gerçekleştirildiği
açıklanan saldırıda, çoğu çocuk ve kadın hayatını kaybederken, korkunç saldırıyı IŞİD ile bağlantısı
olan ve Pakistan Talibanı'na bağlı Cemaat-ul Ahrar Grubu üstlendi. Pakistan Başbakanı Navaz Şerif
saldırının ardından üç günlük yas ilan etti (Kyn: hurriyet.com.tr).
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VI: Araç Kazası
EQ: Deprem
CL: Göçük

VW: Terör Saldırısı
FP: Gıda zehirlenmesi

EP: Salgın Hastalık
LS: Toprak Kayması

SS: Kar Fırtınası
DR: Kuraklık

