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27 MART – 02 NİSAN 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20170329-0359-TUR --- Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesi Doğan Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 00.53’de meydana gelen ve odak derinliği 13.62 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Deprem, Elbistan ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu
bildirildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.29

00:53:30

38.3107

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

37.1787

6.9

-.-

4.0

-.-

Yer

Doğan Köyü-Elbistan-K.MARAŞ

EQ-20170329-0360-TUR --- Isparta'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Isparta ilinin Yalvaç ilçesi Eğirler Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
18.10’da meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Deprem,
Yalvaç ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin kısa süreli paniğe neden olduğu
bildirildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.29

18:10:42

38.2012

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

31.0777

5,0

4.0

-.-

-.-

Yer

Eğirler-Yalvaç-ISPARTA
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VI-20170401-0361-TUR --- Öğrenci midibüsleri çarpıştı: 25 yaralı
Tokat’ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna sefer yapan
midibüs ile başka bir minibüs çapıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinin yanı sıra 23 öğrenci
yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla öğrenciler kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücüler
ile öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn: İHA).
EQ-20170402-0362-TUR --- Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Manisa ilinin Şehzadeler ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
05.32’de meydana gelen ve odak derinliği 12.56 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Deprem,
Şehzadeler ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin kısa süreli paniğe neden
olduğu bildirildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).
Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.04.02

05:32:42

38.6275

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

27.5718

12.56

-.-

4.3

-.-

Yer

Şehzadeler-Manisa

Sayfa 2/8
VI: Araç Kazası
CL: Göçük
EP: Salgın Hastalık

VW: Terör Saldırısı
EQ: Deprem
EN: Çevre Kirliliği

FL: Sel
EX: Patlama
LS: Toprak Kayması

TC: Tropikal Fırtına
AV: Çığ

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2017-13

DÜNYADA:
FL-20170327-0363-IDN --- Endonezya'nın Padang Sidimpuan kentinde sel; 4 ölü
Endonezya’nın Padang Sidimpuan kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 4 kişinin
hayatını kaybettiği, 1 kişini ise kaybolduğu bildirildi. Yağışlardan olumsuz etkilenen bölgelerde,
onlarca evin su altında kaldığı ve ulaşımda aksamalar meydana geldiği belirtildi. Yardım ekiplerinin
sevk edildiği birçok bölgede, gıda ve battaniye gibi temel ihtiyaçlar için yardım çadırlarının kurulduğu
bildirildi (Kyn: AA).
FL-20170327-0364-IDN --- Endonezya'nın Bima kentinde sel
Endonezya’nın Bima kentinde meydana gelen selde onlarca evin su altında kaldığı ve ulaşımda
aksamalar meydana geldiği belirtilirken, ağışlardan olumsuz etkilenen en az 2500 kişinin kamu
kurumlarına yerleştirildiği bildirildi. Yardım ekiplerinin sevk edildiği birçok bölgede, gıda ve battaniye
gibi temel ihtiyaçlar için yardım çadırlarının kurulduğu bildirildi (Kyn: AA).
AV-20170327-0365-JPN --- Japonya'da çığ: 8 ölü, 40 yaralı
Japonya'nın başkenti Tokyo’nun 120 kilometre kuzeyinde bulunan Tochigi'deki Nasu Onsen Aile
Kayak Merkezine çığ düşmesi sonucu 7 lise öğrencisi ve 1 öğretmen olmak üzere 8 kişi hayatını
kaybetti, 40 kişi de yaralandı. Çığın meydana geldiği sırada kayak merkezinde, bölgedeki 7 liseden
gelen 60'dan fazla öğrencinin bulunduğu belirtilirken yaralı olarak kurtarılan 40 kişi hastanelere
kaldırıldı. Bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle kurtarma ve yardım faaliyetlerinin güçlükle
gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170327-0366-IND --- Hindistan'ın Manipur eyaletinde trafik kazası; 10 ölü
Hindistan’ın Manipur eyaletinin başkenti Imphal yakınlarındaki Senapati bölgesinde aşırı hız nedeniyle
kontrolden çıkan otobüs korkuluklara çarparak akarsu vadisine yuvarlandı. Kazada 10 kişinin hayatını
kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170327-0367-IND --- Hindistan'da iki trafik kazası; 22 ölü
Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletine bağlı Jabalpur kasabası yakınlarında bir kamyonun devrilmesi
sonucu meydana gelen kazada kamyon içinde bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, kazanın sebebinin bilinmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti (Kyn: AA).
TC-20170327-0368-AUS --- Avustralya'da kasırga
Avustralya'nın Queensland eyaletini vuran ve hızı saatte 270 kilometreye kadar ulaşan Debbie
Kasırgası nedeniyle 400 okul ve çocuk bakım merkezinin geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Yeni
Güney Galler eyaletinin Lismore, Murwillumbah, Tweed Heads kentlerinde yaşayan 40 bin kişiye
evlerini boşaltarak güvenli yerlere gitmeleri uyarısında bulunulduğu belirtilirken, kasırga nedeniyle 35
binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi (Kyn: AA).
CL-20170327-0369-CHN --- Çin’de inşaat iskelesi çöktü: 9 ölü
Çin’in kuzeydoğusundaki Hubey eyaletinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, çöken inşaat iskelesinin eyalete bağlı Maçıng kentindeki bir eğlence parkı inşaatı olduğunu
açıklarken, arama kurtarma ekipleri, olay yerinde mahsur kalan 59 kişiyi kurtardı. Yaralanan 6 kişinin,
hastanelere kaldırıldığı bildirildi (Kyn: AA).
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FL-20170328-0370-PER --- Peru’da sel
Peru’yu etkisi altına alan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtilirken, meydana gelen sel ve
toprak kayması sonucu 90’dan fazla kişi hayatını kaybetti. Piura Nehrinin taşması sonucu bölgedeki
yüzlerce ev su altında kalırken, hükümet sel nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Yetkililer yaşanan sel
felaketi nedeniyle 750 bin kişinin yaşamış olduğu evlerin zarar gördüğünü açıklarken, 120 binden fazla
sivilinde evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Meydana gelen sel nedeniyle tarım arazilerinin
de zarar gördüğü belirtildi. Çin hükümeti, sel felaketinden zarar görenlere yardım amacıyla 1,5 milyon
dolar bağışladığını açıkladı (Kyn: EURONEWS).
VW-20170329-0371-IRQ - Musul'da sivillere saldırı: 21 ölü
Irak'ta terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin batı yakasında kendi kontrolündeki bölgeden
kaçmaya çalışan 21 sivili öldürdü. Öldürülenlerin, kaçmaya çalışan ve aralarında kadın ve çocukların
da yer aldığı 21 kişiden oluşan 3 aile fertlerinin olduğu bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20170329-0372-RUS --- Rusya'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Rusya'nın doğusundaki Kamçatka yarımadası açıkları olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Yerel saatle 04.09’da meydana gelen depremin merkez üssü Ust-Kamatsky'nin 78
kilometre kuzeydoğusunda Bering Denizi'nin 22,8 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
Depremden yaklaşık yarım saat sonra 4,9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntıların
ardından tsunami oluşabileceği uyarısında bulunulduğu belirtildi (Kyn: AA).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.03.29

04:09:24

56.96

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

162.71

20.00

6.6

-.-

-.-

Yer

RUSYA
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VW-20170329-0373-SYR --- Suriye’de hava saldırısı; 33 ölü
Suriye’de Rakka kentinin 30 kilometre batısında Fırat Nehri kıyısındaki Mansura beldesindeki bir köye
düzenlenen hava saldırısında en az 33 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi, Hava saldırısında eskiden okul olarak kullanılan bir binanın isabet aldığını belirtilirken,
saldırıyı, Alman Hava Kuvvetlerine ait tornado keşif uçaklarının gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin tamamının sivil olduğu belirtildi (Kyn: TİMETÜRK).
VW-20170329-0374-IRQ --- Bağdat'ta bombalı saldırı; 25 ölü, 40 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 30.03.2017) Irak'ın başkenti Bağdat'ın güney girişinde bulunan askeri
kontrol noktasına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25’e yaralananların
sayısının ise 40 yükseldiği bildirildi (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 29.03.2017) Irak'ın başkenti Bağdat'ın güney girişinde bulunan askeri kontrol
noktasına bomba yüklü tanker ile gerçekleştirilen saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Saldırının düzenlendiği bölgeye çok sayıda ambulansın sevk edildiği belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20170330-0375-ABD --- ABD'de trafik kazası: 12 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Teksas kentinde kilise üyelerini taşıyan bir otobüsle kamyonetin çarpışması sonucu
gerçekleşen kazada, 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otobüsün, New
Braunfels kentindeki Baptist kampında verilen İncil eğitiminden dönen "First Baptist Church"
cemaatinin üyelerini taşıdığı bildirildi (Kyn: DHA).
VI-20170330-0376-LBY --- Libya açıklarında göçmenleri taşıyan bot alabora oldu
Akdeniz’de göçmenleri taşıyan bir lastik botun alabora olması sonucu 150 kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenler arasında 5 çocuk ile hamile kadınların da olduğu belirtildi. Avrupa Birliği’nin
(AB) “Sophia” adlı programı kapsamında görev yapan bir İspanyol askeri gemisi tarafından 16 yaşında
bir kişinin kurtarıldığı belirtilirken, kurtarılan kişinin İtalyan Sahil Güvenliği’ne ait bir botla
Lampedusa Adası’na götürüldüğü belirtildi (Kyn: DHA).
VI-20170330-0377-IND --- Hindistan'da tren kazası; 32 yaralı
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde Nizamuddin seferini yapan Makaushal Ekspresi' nin 8
vagonu eyalete bağlı Mahoba bölgesinde raydan çıktı. Kazada 32 kişi yaralanırken, trende bulunan
yüzlerce yolcunun, bölge sakinleri ve demiryolu çalışanlarının yardımıyla vagonlardan çıkarıldığı
bildirildi. Yaralanan 32 kişiden bazılarına olay yerinde müdahale edildiği, yaklaşık 24 kişinin de
çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20170330-0378-NGA --- Nijerya'da menenjit salgını: 489 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 12.04.2017) Nijerya'da menenjite bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı
489'a yükseldi. Salgının ülkedeki 36 eyaletten 26'sında görüldüğünü ve en az 21 milyon insan için acil
aşı gerektiğini belirten Sağlık Bakanı; 10 Nisan itibariyle kayıt altına alınan 4 bin 637 vakadan
489'unda ölüm gerçekleştiğini, tüm kurumları ve liderleri, insanları acilen aşılanması gerektiği
konusunda uyardıklarını bildirdi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 08.04.2017) Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle ölenlerin
sayısının 438'e yükseldiği belirtildi. Yapılan açıklamada, ülkede 3 bin 959 kişinin söz konusu salgına
yakalandığı, bu kişilerin yüzde 11'inin hayatını kaybettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca vatandaşlara,
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salgınla mücadele kapsamında hastanelere giderek kontrolden geçmeleri çağrısında bulunuldu(Kyn:
AA).
(Son Güncelleme Tarihi: 01.04.2017) Batı Afrika ülkesi Nijerya' da menenjit salgını nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısının 328’e yükseldiği bildirildi. Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada,
hastalıkla mücadelede aşı ve diğer sağlık malzemelerinin temini için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliği konusunda görüşmelerinin devam
ettiğini bildirdi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi 30.03.2017) Nijerya'nın 15 eyaletinde salgın haline dönüşen menenjit nedeniyle son
birkaç haftada hastalığına yakalanan 269 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer 1828 kişinin
hastalığa yakalandığını açıkladı. Açıklamada, vatandaşların, salgınla mücadele kapsamında hastanelere
giderek kontrolden geçmeleri istendi (Kyn: AA).
VW-20170330-0379-SYR --- Hama'ya klor gazlı saldırı
Suriye'de Latamneh beldesi ve Ez-Zuvar köyüne klor gazlı varil bombasıyla düzenlenen saldırıda
yaklaşık 100 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi. Saldırının Esed güçlerine ait askeri bir helikopter ile
gerçekleştirildiği belirtilirken, klor gazı saldırısına maruz kalanlarda kusma, baş dönmesi, görme
bozukluğu, nefes darlığı gibi belirtilerin olduğu ve bazı kişilerin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi
(Kyn: AA).
VW-20170331-0380-PAK --- Pakistan’da intihar saldırısı: 22 ölü, 70 yaralı
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Paraçinar kentinde Şiileri hedef alan intihar saldırısında 22 kişinin
hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi. İntihar saldırısı sonucu gerçekleştirilen saldırıda
yaralanan 70 kişi bölgeye sevk edilen helikopterle hastaneye kaldırıldı. Saldırının Pakistan Talibanı
tarafından gerçekleştirdiği belirtildi (Kyn: İHA).
FL-20170331-0381-AUS --- Avustralya’da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 04.04.2017) Avustralya'nın Queensland ve NSW eyaletlerini yaklaşık bir
haftadır etkisi altına alan Debbie kasırgası nedeniyle oluşan sellerde Tweed Nehri’ne düşen araçtan 3
kişinin cesedinin çıkartılmasıyla ölenlerin sayısı 8’e çıktı. Tumbulgum kenti yakınlarındaki Tweed
Nehri’nde dalgıçlar tarafından sonar cihazları yardımıyla tespit edilen araçtan sürücü anne ve iki
çocuğunun cesetleri çıkarıldı. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki çocuğun ise kurtulmayı başardığı
bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 03.04.2017) Avustralya'nın Queensland ve NSW eyaletlerini yaklaşık bir haftadır
etkisi altına alan Debbie kasırgasının yol açtığı yoğun yağışlar, 5 kişinin ölümüne, 3 kişinin
kaybolmasına neden oldu. Kaybolan 3 kişi için arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 31.03.2017) Avustralya’nın Queensland ve Yeni Güney Galler (NSW)
eyaletlerinde etkili olan Debbie Kasırgası nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 bin kişinin de
güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Debbie Kasırgasının sellere neden olduğunu belirten
yetkililer, NSW’nin kuzeyindeki kentlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde suların
10 metreden fazla yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, kent merkezlerinin, evlerin, iş yerlerinin,
araçların ve yolların sular altında kaldığı yerleşim yerlerinin doğal afet bölgesi ilan edildiği belirtildi
(Kyn: EURONEWS).
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LS-20170401-0382-IDN --- Endonezya’da toprak kayması
(Son Güncelleme Tarihi: 04.04.2017) Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde dört gün önce meydana
gelen toprak kaymasının ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken göçük altından 3 kişinin
cesedi çıkarıldı. Yetkililer, Desa Banaran ilçesine bağlı Ponorogo köyünde göçük altında kalanları
bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, dağlık alanda bulunan köye ulaşımın güç
olmasının, çalışmaları aksattığını belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.04.2017) Endonezya’nın Orta Cava eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol
açtığı toprak kaymasında 31 kişi göçük altında kaldı. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB), Desa
Banaran ilçesinin Ponorogo köyünde sabah saatlerinde meydana gelen toprak kaymasında 38 evin
göçük altında kaldığını açıkladı. Açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin 3 kişinin cansız bedenine
ulaşıldığını, toprak altında kalan 28 kişiye de ulaşmak için çalışmalara aralıksız devam edildiği
belirtildi (Kyn: AA).
VI-20170401-0383-URY --- Uruguay açıklarında yük gemisi kayboldu
(Son Güncelleme Tarihi: 03.04.2017) Güney Atlantik'de 24 kişilik mürettebatıyla batan Stellar Daisy
adındaki devasa geminin mürettebatından Filipinli 2 gemicinin cumartesi günü cankurtaran salı ile
bulunduğu belirtildi. Güney Kore hükümet yetkilileri, yapılan aramalarda boş can simitlerine
rastlandığını ve gemiden kalan enkazın bulunduğunu bildirdi (Kyn: timetürk).
(İlk Haber Tarihi: 01.04.2017) Güney Kore'ye ait kargo gemisi Stella Daisy, Güney Atlantik'te
ortadan kayboldu. Yetkililer gemide 24 personelin bulunduğu açıkladı. Açıklamada gemide 8 Filipinli
ve 16 Koreli olduğu belirtildi. Ayrıca mürettebatın, Stella Daisy yük gemisinin su almaya başladığı
bilgilerini metin yoluyla gönderdiği belirtildi (Kyn: İHA).
FL-20170401-0384-COL --- Kolombiya'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 15.04.2017) Kolombiya'nın Afet ve Acil Durum Yönetimi (UNGRD),
Mocoa kentindeki sel felaketinden sonra ölenlerin sayısı 321'e yükseldiğini açıkladı. 01 Nisan’dan bu
yana yaşanan yoğun yağış, 45.000 kişiye ev sahipliği yapan Mocoa'daki birçok mahalleyi haritadan
sildi. Ölenlerin yaklaşık 120'sinin 18 yaşın altında olduğu ve 106 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi
(Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 06.04.2017) Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mocoa'da meydana
gelen sel felaketinde ölü sayısının 293'e yükseldiğini, 195 cenazenin ailelerine teslim edildiğini
açıkladı. Santos, afette yaralı sayısının 332 ulaştığını, 119 kişinin tedavilerinin ardından taburcu
edildiğini ve 467 kayıptan 153’ünün bulunduğunu bildirdi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 04.04.2017) Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Mocoa kentindeki
sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 273’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 273
kişiden 193’ünün kimliklerinin belirlendiğini kaydeden Santos, şu ana kadar 100 cenazenin de
ailelerine teslim edildiğini belirtti (Kyn: AA).
(Son Güncelleme Tarihi: 02.04.2017) Kolombiya'da meydana gelen sel felaketinde en az 254 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Şehirdeki, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin gece aniden
başlayan yağmur nedeniyle taşmasıyla yaşanan felakette yaklaşık 404 kişinin yaralandığı aktarılırken,
felaketten 300 'ün üzerinde ailenin etkilendiği ve hala 200 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Taşkın
sonrası elektrik ve içme suyundan tamamen mahrum kalan şehrin bazı bölgelerinin yıkıldığı ifade
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edildi (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 01.04.2017) Kolombiya’nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun merkezi
Mocoa'da, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin gece aniden başlayan yağmurdan taşması sonucu
154 kişi hayatını kaybetti. Kayıp sayısının hala tam belirlenemediği felakette yaklaşık 200 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Kolombiya Silahlı Kuvvetlerinin 2 binden fazla asker, 4 helikopter ve 5 uçakla
arama kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
EX-20170401-0385-FRA --- Fransa'da karnavalda patlama: 20 yaralı
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Villepinte banliyösünde düzenlenen geleneksel karnaval
sırasında meydana gelen patlamada çoğu çocuk 20 kişi yaralandı. Patlamanın, karnavalın sembolü olan
ve ağaç ve samandan yapılmış dev adam "Bay Karnaval'ın" yakılması sırasında meydana geldiği alev
alan dev adamın etrafında bulunanların yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır
olduğunu belirten yetkililer, patlamanın terör saldırısı olmadığı açıkladı. Yetkililer ayrıca, ağaç ve
samandan dev adamın kolay tutuşturulması için kullanılan bir yanıcı maddenin aniden alev almış
olabileceği ihtimali üzerinde durduğu belirtildi (Kyn: abcgazetesi.com).
VA-20170402-0386-GTM --- Fuego Yanardağı faaliyete geçti
Guatamala' nın turistik bölgesinde bulunan Fuego Yanardağı aktif hale geldi. Yanardağın en şiddetli
patlamasının daha önce 9 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştiği bildirildi (Kyn: İHA).
VW-20170402-0387-PAK --- Pakistan'da türbe ziyaretçilerine saldırdı: 20 ölü
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sargodha kenti yakınlarında, bir türbenin bekçisi ve beraberindekiler,
türbeyi ziyaret eden 4'ü kadın 20 kişiyi öldürdü. Pakistan üst düzey emniyet yetkilisi, türbede bulunan
4'ü kadın 20 kişiyi önce zehirlediklerini ardından sopa ve bıçakla öldürdüklerini açıkladı Açıklamada,
saldırıda 4 kişinin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
EN-20170402-0388-CHN --- Çin'de hava kirliliği
Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliği nedeniyle 3 günlük turuncu alarm verildi. Havadaki
zararlı parçacık oranı PM 2,5'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır
kabul edilen 25 değerinin 6 ila 8 katına çıkması nedeniyle verilen alarmın 3 gün süreceği bildirildi.
Alarm çerçevesinde kentteki inşaat faaliyetlerinin askıya alınacağı, fabrika ve tesislerin kirli gaz
salınımı azaltması talimatı verileceği, bazı araçların trafiğe çıkmasının geçici olarak durdurulacağı
belirtildi. Ülkede son yıllarda artan hava kirliliği nedeniyle birçok önlem hayata geçirildi (Kyn: AA).
FL-20170402-0389-AFG --- Afganistan'da sel: 6 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde şiddetli yağışların sele neden olduğu bildirildi. Meydana
gelen selde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sel nedeniyle onlarca evin
su altında kaldığı ve yıkıldığı belirtilirken, yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığı belirtildi
(Kyn: AA).
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