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06 - 12 HAZİRAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160606-0668-TUR --- Bolu'da trafik kazası: 23 yaralı
Bolu'da Mudurnu yolu üzerinde faaliyet gösteren bir piliç fabrikasında çalışan işçileri taşıyan
midibüsün, Bolu istikameti Doğancı Mahallesi mevkiinde bir traktörün aniden yola çıkması üzerine
fren yaptığı ve arkadan gelen işçileri taşıyan başka bir midibüs ile çarptığı ve çarpmanın etkisiyle
tarlaya giren midibüsün, elektrik direğine çarparak durabildiği kazada 23 kişi yaralandı. Kazada
yaralanan ve aralarında midibüs sürücülerinin de bulunduğu 23 kişi, sağlık ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu
Mudurnu karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı (Kyn: AA).
EQ-20160607-0669-TUR --- Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Bursa ilinin Gürsu ilçesine bağlı Kazıklı Köyü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 07.09’da meydana gelen ve odak derinliği 11.5 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, Gürsu ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli
Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.06.07

07:09:45

40.2627

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

29.146

11.5

-.-

4.5

-.-

Yer

Kazıklı Köyü-Gürsu-BURSA

VI-20160607-0670-TUR --- İstanbul'da metrobüs yolunda kaza
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi D-100 karayolu Cennet Mahallesi mevkiinde kontrolünü kaybeden
hafriyat yüklü kamyonun metrobüs yoluna girerek devrildiği, seyir halindeki metrobüsün de devrilen
kamyona çarptığı kazada 38 yolcu yaralandı. Kazada yaralanan 38 yolcu sağlık ekipleri tarafından
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İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi ile Bahçelievler, Esenyurt ve Eyüp devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına
alındı. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinin iki yönlü durduğu, ekiplerin kazaya müdahalesinin
ardından metrobüs seferleri ve D100'de trafik akışı normale döndüğü belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160607-0671-TUR --- İstanbul'da terör saldırısı
İstanbul’un Fatih İlçesi Şehzadebaşı Caddesi üzeri Vezneciler Metro Durağı mevkiinde saat 08.40
sıralarında çevik kuvvet polisini taşıyan araçların geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda,
11 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 36 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre
hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybedenlerden 6’sının polis, 5’inin ise sivil
vatandaş olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160608-0672-TUR --- Midyat'ta bombalı araçla terör saldırısı
Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce
bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda, 2 kadın polis, 3 kişi hayatını kaybetti,
23'ü sivil 51 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kaldırıldıkları Midyat Devlet Hastanesindeki ilk
müdahalenin ardından çevre illerdeki hastanelere sevk edildi (Kyn: AA).
VI-20160608-0673-TUR --- Konya'da zincirleme trafik kazası: 36 yaralı
Konya'da iki işçi servis otobüsü ile bir minibüsün çarpışması sonucu biri ağır, 36 kişi yaralandı. İşçi
servisinin Ankara Caddesi'nden şehir merkezi istikametinde seyir halindeyken, BÜSAN Sanayi Sitesi
önündeki alt geçitte, aynı yönde seyreden ve aynı firmaya ait işçileri taşıyan otobüse, arkadan çarptığı
belirtilirken, çarpmanın etkisiyle otobüsün, önünde seyreden minibüse vurduğu belirtildi. Kazada
otobüs sürücüsünün de aralarında bulunduğu 35 kişi yaralandı. Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan
yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160609-0674-TUR --- Hatay'da sel felaketi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli yağış sele yol açtı. Deliçay
ve Tümçay derelerinin taşması sonucu Kuzuculu ve Övülbek mahallelerindeki 15 ev ile 4 ahırı su bastı,
yolda çökmeler ve iki köprüde de hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk
edilirken, belediyeye ait iş makineleri de çalışma başlattı (Kyn: AA).
VI-20160610-0675-TUR --- Konya'da tır ile minibüs çarpıştı: 10 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, Ereğli-Konya karayolunun 20. kilometresinde tır ile minibüsün çarpışması
sonucu meydana gelen kazada 10 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralanan tır sürücüsü ve 3 kişi Ereğli
Devlet Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
EQ-20160610-0676-TUR --- Bingöl’de 4,4 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Bingöl ilinin Merkez ilçesi Ilıcalar Beldesi bağlı Yenibaşlar Köyü olan 4.4 büyüklüğünde
bir deprem meydana geldi. 21.57’de meydana gelen ve odak derinliği 7.7 km olan depremde can kaybı
olmazken, depremde Ilıcalar Merkez Camisi ile bazı evlerin duvarlarında hafif hasar meydana geldi.
Depremin, Bingöl kent genelinde hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.06.10

21:57:02

38.9863

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

40.7750

7.7

-.-

4.4

-.-

Yer

Ilıcalar-Merkez-BİNGÖL
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VI-20160611-0677-TUR --- Şanlıurfa'da pikap devrildi: 2 ölü, 30 yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde Suriyeli işçilerin bulunduğu pikabın Birecik-Şanlıurfa karayolu Arat
Dağı yakınlarında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Birecik, Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere gönderildi. Suriyeli
tarım işçilerinin Suruç'tan Birecik'e sarımsak toplamaya gittiği bildirildi (Kyn: AA).
DÜNYADA:
VI-20160606-0678-BEL --- Belçika'da tren kazası
Belçika'da Liege-Namur seferini yapan yolcu treninin Hermalle-sous-Huy kasabasında bir yük trenine
arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Demiryolları yetkilileri,
kaza sonucu 2 vagonun tamamen devrildiği, 6 vagonda da büyük hasar meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca, yolcu treninin saatteki hızının 90 kilometre olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık
ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak
soruşturma başlatıldı (Kyn: AA).
VW-20160606-0679-CMR --- Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 10 ölü
Kamerun'da Çad Gölü'nde Tubun Ali kasabasına 30'a yakın Boko Haram terör örgütü militanının
gerçekleştirdiği saldırıda bölgede avlanan 10 balıkçıyı öldürdüğü bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160607-0680-SAU --- Suudi Arabistan'da otobüs ile kamyon çarpıştı
Suudi Arabistan'da başkent Riyad ile El Kasım Bölgesi arasındaki yolda bir otobüs ile kamyonun
çarpıştığı bildirildi. Çarpışma sonrası otobüsün alev aldığı belirtilirken, kazada 15 kişinin öldüğü, 60
kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözcü al-Moreibedh kaza bölgesine 2 ambulans helikopterin
gönderildiğini ve yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Açıklamada,
yaralılardan 5'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Öte yandan açıklamada, kazada ölen ve
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yaralananların milliyetleri hakkında herhangi bir bilgi verilmedi (Kyn: haberler.com).
FR-20160607-0681-DEU --- Sığınmacı yurdu kül oldu: 30 yaralı
Almanya’nın Düsseldorf kentindeki Göçmenler yurdunda sabah saatlerinde meydana gelen yangında
30 mülteci yaralandı. Sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında, 280 sığınmacının kayıtlı olduğu ve
Suriye, Irak ve Afganistan’dan mültecilerin kaldığı göçmenler yurdunun tamamen yandığı belirtildi.
Düsseldorf yetkilileri, yangında kullanılamaz hale gelen sığınmacı yurdunu başka bir bölgeye inşa
edileceğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160607-0682-AFG --- Taliban'dan askeri üsse kanlı baskın: 11 ölü, 12 esir
Afganistan'ın Uruzgan vilayetine bağlı Deh Raawod ilçesinin Sokhti bölgesinde bir askeri üsse Taliban
militanlarının düzenlediği saldırıda 11 Afgan askeri hayatını kaybetti, 12 askerinde kaçırıldığı bildirildi.
Saldırıda üsse girmeyi başaran Taliban militanlarının üsteki 11 askeri öldürdüğü 12’sini de esir aldığı
belirtilirken, üste bulunan çok sayıda silah ve mühimmatı da ele geçirdiği belirtildi (Kyn: DHA).
VW-20160608-0683-SYR --- Halep'te hastane ve pazar yerine hava saldırı
Suriye’nin Halep kentinin Şear semtindeki Beyan hastanesi yakınını ile pazar yerine Suriye ordusuna
ait helikopterin 3 varil bombasıyla düzenlediği saldırıda, 15 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Ölenlerden 5'inin sivil savunma görevlisi olduğu belirtilirken, ölenler arasında kadın ve
çocuklarında bulunduğu belirtildi. Hastanenin de saldırı sonucu kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Sivil savunma ekiplerinin enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştığı bölgede, çok sayıda araç ve binada
yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160609-0684-CMR --- Kamerun'da Boko Haram şiddeti
(Son Güncelleme Tarihi: 14.06.2016) Kamerun'da ülkenin kuzeyinde geçen hafta Boko Haram örgütü
tarafından kaçırılan yaklaşık 40 balıkçının cesedi Çad Gölü'nde bulundu. Yetkililer, güvenlik güçlerinin
yaptığı incelemeler sonucu balıkçıların Kamerun, Nijer ve Çad uyruklu olduklarının belirlendiğini ve
cenazelerinin, ailelerine teslim edildiğini ifade etti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 09.06.2016) Kamerun'un kuzeyindeki Darak bölgesinde avlanan yaklaşık 40
balıkçının Boko Haram terör örgütü tarafından kaçırıldığı belirtildi. Yetkililer, kaçırılanların tamamının
güçlü erkeklerden seçildiği ve terör örgütüne militan olarak kullanılmak üzere kaçırıldıklarını belirtti
(Kyn: AA).
VW-20160609-0685-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat'ın el-Cedide semtinde halk pazarı yakınlarında yol kenarına yerleştirilen aracın
patlatılmasıyla düzenlenen saldırıda, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ölen ve yaralananların başkentteki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Düzenlenen saldırının
sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn: EURONEWS).
VW-20160609-0686-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat'ın kuzeyindeki Taci kazasında yer alan askeri karargâhın yakınlarındaki kontrol
noktasını bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda, 8 askerin hayatını kaybettiği, 22 askerin de
yaralandığı belirtildi. Düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn:
EURONEWS).
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VI-20160609-0687-BRA --- Brezilya'da otobüs devrildi: 16 ölü
Brezilya’da Sao Paulo'nun 60 kilometre doğusundaki Mogi das Cruzes kenti yakınlarında bir yolcu
otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 15 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de hastaneye
götürülürken öldüğü belirtildi. Ekipler, araç sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon
hâkimiyetini kaybettiğini ve otobüsün şeridinden çıkarak devrildiğini bildirdi. Kazada yaralanan 46 kişi
hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki yolcuların çoğunun 20 ile 22 yaşları arasında üniversite öğrencisi
olduğu kaydedildi (Kyn: AA).
EP-20160609-0688-NLD --- Hollanda’da kuş gribi
Hollanda’nın Friesland eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribine rastlandı. Ekonomi Bakanlığı,
Hiaure köyünde 48 bin tavuğun bulunduğu çiftlikte tespit edilen kuş gribi türünün büyük ihtimalle H7
olduğunu açıkladı. Çiftlikteki tavukların itlaf edileceğini duyuran bakanlık, kuş gribine rastlanan yerin
etrafındaki 1 kilometrelik alanda kümes hayvanları, yumurta ve tavuk gübresinin taşınmasının
yasaklandığını belirtti (Kyn: AA).
VA-20160609-0689-MEX --- Meksika’da yanardağ patlaması
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın faaliyete geçtiği ve kül püskürttüğü bildirildi.
Ulusal Afet Önleme Merkezi, yaklaşık 5 bin 450 metre yüksekliğindeki volkanda 4 saatlik aralarla
patlamalar meydana geldiğini açıkladı. Bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle küllerin kent merkezlerine
kadar savrulduğu belirtildi (Kyn: CNNTÜRK).
EQ-20160610-0690-NIC --- Nikaragua'da 6,0 büyüklüğünde deprem
Orta Amerika ülkelerinden Nikaragua'nun kuzeybatısında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Chinandega kentinin 26 kilometre kuzeydoğusundaki
depremin yerin 13 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Yerel saatle 21.25’te meydana gelen
depremde ölen ya da yaralanan olmazken, Chinandega kentinde bir kilise deprem sonucu kısmen
yıkıldı. Başkent Managua'nın da aralarında bulunduğu birçok yerde hissedilen deprem, halk arasında
paniğe yol açtı (Kyn: EMSC, DHA).
ZAMAN (UTM)
2016-06-10 21:25:22

Enlem Boylam
12.86

87.04

YER
NİKARAGUA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
6.0

13.0
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AC-20160610-0691-BEL --- Brüksel havalimanında elektrik kesintisi
Belçika’nın başkenti Brüksel’in en büyük havalimanı Zaventem’de sabah 06.30’da başlayan elektrik
kesintisi nedeniyle tüm işlemler durdu. Havalimanı terminal binasının tamamen karanlıkta kalmasına
neden olan elektrik kesintisi nedeniyle yolcuların, güvenlik kontrolü, check-in ve bagaj işlemleri
yapılamadı. Sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle uçuşlar gerçekleştirilemediği
belirtilirken, yolcular, terminal girişindeki güvenlik kontrollerinin yapıldığı alan önünde uzun
kuyruklar oluşturdu. Teknik bir arızadan kaynaklandığı açıklanan havalimanındaki elektrik kesintisinin
giderilmesi 2,5 saati buldu (Kyn: AA).
VI-20160610-0692-CHN --- Çin'de tekne kazası: 10 ölü, 8 kayıp
Çin’de ülkenin güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde ani bastıran fırtınayla birlikte içinde 18 kişinin
bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı kurtulduğu ve 5 kişinin
de kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160610-0693-AFG --- Afganistan'da camide bomba patladı: 4 ölü, 60 yaralı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetine bağlı Rodat ilçesindeki Hesarak bölgesinde bulunan
bir caminin mihrabına yerleştirilen bombanın, cuma namazı esnasında patlatılması sonucu 4 kişi öldü,
60 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamada imam dâhil 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, ölü
sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
VW-20160611-0694-SYR --- Şam'da bombalı saldırı
Suriye'nin başkenti Şam’da Şiilerin yoğunlukta olduğu Seyyide Zeynep beldesinde düzenlenen iki
bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi. Seyyide Zeynep
beldesindeki Diyabiyye kontrol noktası yakınında intihar saldırısı düzenlenirken, Tin Caddesi'nde de
bomba yüklü araç patlatıldı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, saldırılarda çevrenin çok
büyük hasar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160611-0695-THA --- Tayland'da trafik kazası
Tayland'ın Chonburi eyaletinde Kloom Klao yatılı okulundan başkent Bangkok'a giden minibüs
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devrilerek alev aldığı kazada, minibüste bulunan 11 öğretmen hayatını kaybetti. Chonburi emniyet
yetkilileri, minibüsün aşırı hız nedeniyle devrilmiş olabileceğini açıkladı (Kyn: AA).
VW-20160612-0696-SYR --- İdlib'e hava saldırısı
Suriye’nin İdlib kentine Suriye rejimi ve Rus ordusuna ait savaş uçaklarının düzenlediği hava
saldırısında 36 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hava saldırısının
yaşandığı bölgedeki bazı iş yeri ve evlerde yangın çıktığını, sivil savunma ekiplerinin duruma
müdahale ettiğini belirten yetkililer, yaralıların kentteki sahra hastanelerine sevk edildiğini belirtti.
Pazar yerindeki saldırıda yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının
artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160612-0697-USA --- ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde saldırı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kent merkezinin güneyinde eşcinsellerin gittiği bir gece
kulübüne saat 02.02'de (TSİ 09.02) düzenlenen silahlı saldırıda, 50 kişinin öldüğü, 53 kişinin de
yaralandığı açıklandı. Orlando polisi, Pulse Club adlı gece kulübünde etrafa ateş açan ve bazı kişileri
rehin alan Omar Mateen isimli saldırganın olaydan üç saat sonra öldürüldüğünü duyurdu. 29 yaşındaki
Amerikan vatandaşı saldırganın Afganistan kökenli olduğu açıklandı (Kyn: bbc.com).
FL-20160612-0698-CHN --- Çin'de sel: 25 ölü, 7 kayıp
(Son Güncelleme Tarihi: 16.06.2016) Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel
ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 25’e, 7 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi. Bakanlık, güney
bölgelerdeki 10 eyalette 4 milyona yakın kişinin olumsuz etkilendiği şiddetli yağışlarda, 33 bin 200
kişinin yer değiştirdiğini belirtti. Yaklaşık 20 bin hektar ekili arazinin zarar görmesine, bin 700 evin
yıkılmasına ve 700 evde hasara neden olan şiddetli yağışların, çok büyük ekonomik kayba yol açtığı
açıklandı. Bölgede kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(İlk Haber Tarihi: 12.06.2016) Çin'de yağan dolu ve sonrasında meydana gelen sellerde 2 kişinin
öldüğü, 7 kişinin de kaybolduğu belirtildi. Tianjin, İç Moğolistan, Şansi ve Liaoning eyaletleri ve
bölgelerinde meydana gelen fırtınada 1 kişinin öldüğü, kaybolan iki kişiye ise hala ulaşılamadığı
aktarıldı. Hunan, Guangdong, Guangxi ve Guizhou'da ise 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise kaybolduğu
belirtildi. Öte yandan bölgede 11 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklandı.
Bölgedeki 4 bin 900 kişiye de su ve yiyecek gibi acil yardım malzemelerinin gönderildiği vurgulandı.
Sivil İşler Bakanlığı, kötü hava şartlarının ülkede 420 milyon yuan (64 milyon dolar) zarara yol
açtığının tahmin edildiğini açıkladı (Kyn: haberler.com).
FL-20160612-0699-IND --- Hindistan'da sel: 11 ölü
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde 11 kişinin
öldüğü bildirildi. Yoğun yağış nedeniyle Bihar eyaletindeki Muzaffarpur şehrinde 5, Patna ve Siwan
bölgelerinde ise 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede Siwan ve Mairwa arasındaki demiryolu
trafiğinin de aksadığı belirtildi (Kyn: AA).
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VI: Araç Kazası
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
FR: Yangın

EP: Salgın Hastalık
TC: Teknolojik Afet

EQ: Deprem
VA: Volkanik Aktivite

