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10 - 16 NİSAN 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170410-0421-TUR --- Balıkesir’de trafik kazası: 1 ölü, 19 yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen
taraftarları taşıyan minibüs, E-87 karayolu Edremit yönü 25. kilometresinde mermer yüklü tırla çarpıştı.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, Havran, Edremit ve Burhaniye
ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, 3’ünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170412-0422-TUR ---Tekirdağ'da fabrika yangını
Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde reçine üreten bir
fabrikanın kazanında aşırı ısınmadan dolayı meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına
alarak söndürdü. Kimyasal reaksiyondan etkilendiği belirtilen 40 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk
edilirken, olaydan sonra 120 kişinin daha hastanelere başvurduğu belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü
yetkilileri, tedavileri tamamlanan 37 kişinin taburcu edildiğini, 127 kişinin ise ilçedeki 3 hastanede
müşahede altında tutulduğunu açıkladı. Çevredeki diğer fabrikalar da paydos ederek işçileri evlerine
gönderdi. Yangının ardından AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümlerin yapıldığı, çevreye ve insan
sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanılmadığı bildirildi (Kyn: AA).
FP-20170413-0423-TUR --- Adıyaman'da okulda gıda zehirlenmesi
Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi’nde bulunan İmam Hatip Ortaokulunda taşımalı
sistemle eğitim gören 20 öğrenci, mide bulantısı, yüksek ateş ve baş ağrısı nedeniyle gıda zehirlenmesi
şüphesiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı. İnlice Belediye Başkanı,
öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavilerinin ardından taburcu edileceklerini açıkladı
(Kyn: AA).
FL-20170413-0424-TUR --- Bingöl’de taşkın
Bingöl'de gündüz saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle kent merkezinden geçen Çapakçur Çayı'nın
taştığı bildirildi. Yaşanan taşkın nedeniyle çay kenarında bulunan çok sayıda evi su altında kaldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan eski Çapakçur Köprüsü'nün ise bir kısmının çöktüğü, bu nedenle
yolun trafiğe kapatıldığı belirtildi. (Kyn: DHA).
EQ-20170413-0425-TUR --- Muğla'da 5.0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Muğla ilinin Ula ilçesine bağlı Turgut Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana
geldi. 16.22’de meydana gelen ve odak derinliği 11.33 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Deprem, Ula ve çevre ilçelerde de hissedildi. (Kyn: AFAD, AA, AFAD).
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FL-20170414-0426-TUR --- Bitlis'te sel
Bitlis kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok nokta da sel meydana geldi.
Meydana gelen sel nedeniyle 9 köprü, 15 menfez ve yaklaşık 500 kilometrelik stablize yol hasar
görürken, kent merkezindeki Mahallebaşı mevkiinde içme suyu borularının altındaki toprağın kayması
sonucu ana su hattının hasar gördüğü ve Arifbey Caddesi'ni su bastığı belirtildi. Hizan ilçesi Nazar
bölgesindeki karayoluna kaya parçaları düştüğü ve yolun ulaşıma kapandığı belirtilirken vatandaşlar
zor anlar yaşadı. Bölgedeki çok sayıda elektrik direği de devrildi. Meydan köyünde derenin taşması
nedeniyle ilkokulu su bastı ve eğitime ara veridi. Mutki ilçesinde de yüzlerce dönüm arazinin sular
altında kaldığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170414-0427-TUR --- Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın
Afyonkarahisar’da, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 3. Sokak'ta bulunan 48 yıllık yağ fabrikasında
henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmedeki gaz tanklarının olduğu bölümde, Hexan
diye adlandırılan gazın parlaması ile başlayan yangında alevlerin kısa sürede fabrikanın birçok
bölümünü sardı. Yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen Afyonkarahisar Belediyesi'ne
bağlı itfaiye ekipleri ile çevre ilçe ve belde belediyelerden gelen ekipler müdahale etti. 2 kişinin ağır
yaralandığı yangın, 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınabildiği bildirildi (Kyn: AA).

DÜNYADA:
FR-20170410-0428-FRA --- Fransa'da sığınmacı kampındaki yangın
Fransa'dan İngiltere'ye geçmek isteyen yaklaşık bin 500 sığınmacının kaldığı Grande-Synthe kampında
yangın çıktı. Yangın nedeniyle Grande-Synthe kampının yüzde 80’i hasar görürken yaklaşık 1200
sığınmacı bölgedeki acil durum konaklama merkezlerine yerleştirildi (Kyn: AA).
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VW-20170412-0429-IRQ --- Musul’da koalisyon saldırısı: 13 ölü, 17 yaralı
Irak’ın Musul kentine bağlı Al-Yarmouk mahallesine gerçekleştirilen hava saldırısında 13 sivilin
hayatını kaybettiği, 17 sivilin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ABD tarafından yönetilen bir
koalisyon uçağı tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırının DEAŞ terörist grubunu hedeflediği
ancak, yanlış hedefi vurduğu belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20170412-0430-PHL --- Filipinler'de 5.8 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Filipinler’in Mindanao kenti olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel
saatle 21.21’de meydana gelen ve odak derinliği 10 km olan depremde can kaybı olmazken birkaç
kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Deprem nedeniyle 30 ev, iki cami, bazı iş yerleri ve bir
okulun hasar gördüğü belirtilirken, halk arasında paniğe yol açan depremde evleri hasar görenler
tahliye merkezine yerleştirildiği belirtildi (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
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Enlem Boylam
7.72

124.87

YER
FİLİPİNLER

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.8

10.0

VW-20170413-0431-TCD --- Çad'da mahkumları taşıyan konvoya saldırı: 10 ölü
Çad’ın başkenti Encemine'den Koro Toro bölgesine tutuklu taşıyan bir konvoya silahlı saldırı
düzenlendi. Saldırıda, 9'u mahkum, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği,
çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay sırasında bazı mahkumların firar ettiği, saldırganların
kimliğini tespit etmek ve kaçan tutukluları bulmak amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi (Kyn:
AA).
VI-20170413-0432-IDN --- Endonezya’da tekne kazası
Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki Majalengka bölgesinde çiftçileri taşıyan teknenin henüz
belirlenemeyen bir nedenle alabora olması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise
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kaybolduğu bildirildi (Kyn: AA).
FR-20170413-0433-SEN --- Senegal'de yangın: 25 ölü, 87 yaralı
Senegal'in güneyindeki Medina Gunass bölgesinde, ibadet için bir araya gelen binlerce Müslüman
Senegallinin bulunduğu alanda çıkan yangında, 25 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Yangının, Müslümanların her yıl ibadet için 10 gün boyunca toplandıkları ve sadece
erkeklerin katıldığı "Daaka" adı verilen dini etkinlikte çıktığı belirtilirken, yangın nedeniyle çok sayıda
kişinin de kayıp olduğu bildirildi (Kyn: AA, İHA).
VI-20170414-0434-MEX --- Meksika'da otobüs kazası: 24 ölü
Meksika'nın güneyinde Pasifik kıyısındaki tatil beldesi Zihuatanejo yolunda bir yolcu otobüsüyle yakıt
tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Çift
depolu tankerin kazanın ardından alev aldığı ve yolcuların çoğunun yanarak can verdiği bildirildi (Kyn:
AA).
VI-20170414-0435-LBY --- Libya’da tekne battı: 97 kayıp
Libya açıklarında mülteci teknesinin batması sonucu 97 mültecinin kayıp olduğu bildirildi. Sahil
Güvenlik yetkilileri, Tripoli yakınlarda meydana gelen tekne kazasında teknede 120 kişinin olduğunu
ve 23 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Açıklamada, 15’i kadın ve çocuklardan olmak üzere 97 mültecinin
ise kayıp olduğu belirtildi (Kyn: İHA).
FL-20170415-0436-IRN --- İran'da sel: 42 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2017) İran'ın kuzeybatısında meydana gelen sel felaketinde ölenlerin
sayısının 42’ye yükseldiği bildirildi. İran Afet Yönetimi Organizasyonu Başkanı, sel felaketinde
kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.04.2017) İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde başlayan ve ülkenin
kuzeybatısındaki Doğu ve Batı Azerbaycan ile Kürdistan ve Zencan eyaletlerini etkisi altına alan
şiddetli yağışların sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen selde 22 kişinin hayatını kaybettiği,
30'dan fazla kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Ölüm ve kayıp vakalarının çoğunun seli izleyenlerin
suya kapılmasından kaynaklandığı belirtilirken, selin etkili olduğu 4 eyalete bağlı birçok köy ve
kasabadaki yol ve altyapı sistemlerinde büyük maddi zararın oluştuğu bildirildi (Kyn: AA).
CL-20170415-0437-LKA --- Sri Lanka'da çöp yığını çöktü: 22 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 16.04.2017) Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da çöp yığınlarının çökmesi
sonucu ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. Olayda yaralanan 12 kişinin hastanedeki
tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, 78 evin yıkıldığını, 150'den fazlasının da zarar gördüğünü
belirtti. Yetkililer, enkaz altındaki kaç kişinin kaldığının tam olarak bilinmediğini belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.04.2017) Sri Lanka'nın başkenti Colombo'nın en yoksul bölgelerinden
Meetotamulla'da dev çöp yığınının çökmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Olayda evleri yıkılan 75 kişinin yakındaki okula yerleştirildiği belirtilirken,
askerlerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20170415-0438-AFG --- Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivil hayatını
kaybetti. Helmand Valiliği Sözcüsü, saldırının Nava ilçesine bağlı Mulla Habaş köyünde yol kenarına
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yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını açıkladı (Kyn: AA).
VW-20170415-0439-SYR --- Suriye'de sivillere bombalı saldırı:126 ölü, 68 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 17.04.2017) Suriye’de tahliye sırasında gerçekleştirilen saldırıda ölenlerin
sayısı, 126’ya yükselirken, 68 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi:15.04.2017) Suriye’de rejim güçleri ve muhalifler arasında 29 Mart 2017'de yapılan
anlaşma gereği tahliye edilmesi kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesi sırasında gerçekleştirilen saldırıda
100 kişinin öldüğü, en az 40 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tahliyenin, İdlib’de bulunan Fua ve
Kefreya kasabalarından Halep’e yapıldığı belirtilirken, 1300 asker ve 3700 sivilin 50 otobüs ve 30
ambulans ile gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
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Sayfa 5/5
VI: Araç Kazası
CL: Göçük

VW: Terör Saldırısı
EQ: Deprem

FL: Sel
FR: Yangın

FP: Gıda Zehirlenmesi

