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28 MART – 03 NİSAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VW-20160331-0374-TUR --- Diyarbakır'da terör saldırısı: 8 şehit, 29 yaralı
(Son Güncelleme Tarihi: 05.04.2016) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde polis servis aracının geçişi
sırasında PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 7 polisin şehit olduğu saldırıda
yaralanan 15 polis memurundan biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Yaralı 14'ü polis memuru 29
kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 31.03.2016) Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs
Terminali yakınlarında özel harekât polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen
bombalı saldırıda, 7 polisin şehit olduğu, 15’i polis, 15’i sivil, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar
olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle
Şehirlerarası Otobüs Terminali ve çevredeki çok sayıda binanın camları kırıldı, bazı araçlarda hasar
meydana geldi. Saldırıyı PKK terör örgütünün üstlendiği belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160401-0375-TUR --- Adana'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Adana ilinin Ceyhan ilçesine olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 00.33’de
meydana gelen ve odak derinliği 21.3 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin İlçenin
yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği ve panik yaşayan bazı vatandaşların evlerinden sokağa çıktığı
bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
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DÜNYADA:
VI-20160328-0376-DZA --- Cezayir'de askeri helikopter düştü: 12 ölü, 2 yaralı
Cezayir'de Hava Kuvvetlerine ait "Mi-171" tipi askeri helikopterin, ülkenin güneyindeki Rakan bölgesi
yakınında gerçekleştirdiği rutin görev sırasında düşmesi sonucu 12 askerin öldüğü, 2 askerin
yaralandığı bildirildi. Savunma Bakanlığı, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirterek,
konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulması talimatı verildiğini açıkladı (Kyn: TIMETURK).
TC-20160328-0377-NLD --- Hollanda'da fırtına
Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), saatteki hızı 110 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kuzey ve
Güney Hollanda ile Zeeland bölgeleri için sarı alarm verildiğini açıkladı. Ülkenin sahil kesimlerinin
yanı sıra Lahey ve başkent Amsterdam’da etkili olan fırtına yüzünden çok sayıda evin çatısının uçtuğu,
ağaçların devrildiği ve araçlara zarar verdi belirtildi. Kara ve hava ulaşımında aksamalara neden olan
fırtına, ülkenin en büyük havalimanı Schiphol’deki uçak seferlerinde gecikmeye yol açtı. Karayolları
İdaresi acil olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarı yaparken,
karavan gibi araçların kullanılmaması çağrısında bulundu. Ülkede Paskalya Bayramı dolayısıyla
planlanan çok sayıda etkinliğin de yapılamadığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160328-0378-GTM --- Guatemala'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Orta Amerika ülkesi Guatemala’nın Nahuala kenti yakınında yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması
sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. İtfaiye yetkilileri
kazada, ölen ve yaralananların arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtirken, yaralılardan
bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti (Kyn:
AA).
TC-20160328-0379-GBR --- İngiltere’de Katie Kasırgası
İngiltere’de etkisini gösteren Katie fırtınası nedeniyle çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü
belirtilirken, zarar gören elektrik iletim hatları nedeniyle 19 bin haneye elektrik verilemedi. İngiltere ve
Galler bölgesini etkisi altına alan ve bazı bölgelerde hızı saatte 160 kilometrenin üzerine çıkan
kasırganın, Paskalya tatilinden dönenlere zor anlar yaşattığı belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VA-20160329-0380-USA --- Alaska'da Pavlof Yanardağı faaliyete geçti
ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinin bin kilometre güneybatısındaki 2 bin 519 metre
yüksekliğindeki Pavlof Yanardağı'nın havaya kül ile gaz püskürttüğü bildirildi. Yetkililer, volkanın
püskürttüğü küllerin bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle 650 kilometre uzağa kadar
savrulduğunu belirtti. Alaska Havayolları, küller nedeniyle 41 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Ülkenin
batısıyla kuzeyine tren seferlerinin de ertelendi belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160329-0381-OTH --- Mısır Havayolları'na ait uçak kaçırıldı
Başkent Kahire'ye gitmek üzere İskenderiye'den kalkan MS181 sefer sayılı Mısır Havayolları'na ait
Airbus 320 tipi yolcu uçağının kaçırıldığı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Larnaka
Havaalanı'na indiği bildirildi. Yerel saatle 06.30 sularında havalanan Mısır iç hatlarına ait uçağın, TSİ
08.20′de kaçırıldığını belirten yetkililer, uçakta bomba bulunmasından şüphelenildiğini belirtti.
Havaalanına çok sayıda polis aracı ve güvenlik görevlisi gönderildiği Airbus 320 tipi uçakta, 10′u
ABD’li, 8′i İngiliz olmak üzere 55 yolcu ve 5 mürettebat, toplam 60 kişinin bulunduğu açıklandı. Hava
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korsanının Mısır’da cezaevlerinde kalan bazı kişilerin serbest bırakılmasıyla ilgili siyasi taleplerde
bulunduğu belirtildi. Larnaka Havaalanı, yaşanan uçak krizi sonrası tüm uçuşlara kapatıldı (Kyn: AA).
EX-20160329-0382-NGA --- Petrol boru hattında patlama: 3 ölü
Nijerya’da ülkenin güneyindeki Delta bölgesinde petrol botu hattındaki patlamada en az 3 kişinin
hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın, Delta bölgesinde İtalyan ENI
şirketine ait petrol taşıma hattında yapılan tamir sırasında meydana geldiği belirtildi (Kyn:
EURONEWS).
FP-20160329-0383-SYR --- Suriye’de 25 kişi sahte içkiden öldü
Suriye’nin Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde 25 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği,
onlarca kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Yetkililer, ülkenin iç kesimindeki
Humus ve güneyindeki Süveyde'de rejime ait fabrikalarda üretilen sahte içkilerin Haseke iline bağlı
Kamışlı'da bazı lokanta ve gece kulüplerinde satıldığı belirtildi. Hastane kaynakları, alkol zehirlenmesi
sonucu onlarca kişinin Ulusal Hastane ve özel kliniklerde tedavi altına alındığını, 25 kişinin hayatını
kaybettiğini, onlarca kişinin de tedavisine devam edildiğini, zehirlenmeye sebep olan içkinin içinde
boya ve parfümlerde kullanılan ucuz metil maddesinin tespit edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
EQ-20160331-0384-IRN --- İran'da 5 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Nağan kenti olan 5.0
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezi,
yerel saatle 11.45'te meydana gelen depremin, yerin 6 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı.
Nağan Valiliği, depremde can kaybı yaşanmadığını fakat bazı binalarda maddi hasara neden olduğunu
açıkladı (Kyn: EMSC, AA).
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VW-20160331-0385-SYR --- Esed rejimi, okul ve hastaneyi vurdu: 20 ölü, 30 yaralı
Suriye'de rejimi güçlerinin Şam'ın Doğu Guta ilçesindeki bir okul ve hastaneye düzenlediği hava
saldırısında çoğu çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı
bildirildi. Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının Doğu Guta'nın Deyr Asafir beldesindeki bir ilkokul ve
hastaneye düzenlediği saldırıda ölüler arasında sivil savunma ekiplerinin de olduğunu belirtti (Kyn:
AA).
CL-20160331-0386-IND --- Hindistan'da köprü çöktü
(Son Güncelleme Tarihi: 01.04.2016) Hindistan'da ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinin
başkenti Kalküta'da çöken köprüde ölenlerin sayısının 23’e yükseldiği bildirildi. Arama Kurtarma
ekiplerinin yaralı olarak kurtardığı 80 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yaklaşık
100 metre yükseklikten meydana gelen çökme sonucu ölenlerden 3’ünün kadın olduğu bildirildi.
Yaklaşık 400 kurtarma görevlisi ve 300 askerden oluşan bir ekip, pek çok sivilin de yardımıyla, gece
boyunca, köpekler, detektörler, özel kameralar ve ağır iş makineleri aracılığıyla bölgede arama
kurtarma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 31.03.2016) Hindistan'da ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinin başkenti
Kalküta'da tadilat halindeki bir köprünün işlek bir yolun üzerine çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını
kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi. Enkazın altında kalanları çıkarmak için arama kurtarma
çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kazada çok
sayıda aracın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160331-0387-GIN --- Gine'de Ebola virüsü
Gine’de Ebola virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ebola ile Mücadele Ulusal
Koordinasyonu, son Ebola dalgasında şu ana kadar tespit edilen 9 vakadan 7'sinin hayatını kaybettiğini
belirtti. Daha önce 17 Mart 2016'ya kadar 5 kişinin öldüğünü açıklayan koordinasyon, Ebola'nın
yeniden ortaya çıktığı Koropara bölgesinde 900'den fazla şüpheli vakaya aşı uyguladığı belirtildi.
Uzmanlar, iyileşen kişinin vücudunda 9 ay sonra bile Ebola'nın izlerine rastlanabileceğini, bu nedenle
virüsün yeniden görülmüş olabileceğini açıkladı (Kyn AA).
TC-20160331-0388-USA --- ABD’de hortum dehşeti
ABD’nin Oklahoma eyaletinde birden fazla yerde görülen hortum nedeniyle en az 7 kişinin yaralandığı
bildirildi. Hortum nedeniyle çok sayıda evin de zarar gördüğü belirtilirken, evlerden kopan parçaların
yanı sıra yerinden sökülen ağaç ve tabelalar nedeniyle çok sayıda aracın da zarar gördüğü belirtildi
(Kyn: EURONEWS).
VW-20160331-0389-SWE --- Göteborg Landvetter Havalimanı’nda terör paniği
İsveç Göteborg'daki Landvetter Havalimanı iç hatlar terminali, bomba ihbarının ardından şüpheli
poşetler bulunması nedeniyle boşaltıldı. Bomba ihbarının ardından havalimanında arama yapan polis
şüpheli poşetler de bulunca iç hatlar terminalini tamamen boşaltıp kontrol altına aldı. Havalimanı
yönüne giden yolları da kesen polis, bomba imha ekipleri havalimanına ulaştığını ve çalışmalarına
başladığını açıkladı (Kyn: DHA).
EP-20160401-0390-LBR --- Liberya'da Ebola hortladı: 1 ölü
Batı Afrika ülkesi Liberya'nın başkent Monrovia'nın doğusundaki Paynesville'de Ebola nedeniyle 30
yaşında bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Ebola salgının son bulmasından aylar sonra Ebola
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vakası görüldüğünü belirten yetkililer, kadının Paynesville'de bulunan bir kliniğe getirildiği daha sonra
ise şehirdeki başka bir hastane sevk edildiğini belirtti. Hastanın tedavi altındayken hayatını kaybettiği
belirtildi (Kyn: TIMETURK).
EX-20160401-0391-FRA --- Paris’te şiddetli patlama: 17 yaralı
Fransa’nın başkenti Paris’te kentin merkezindeki bir binada gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada
17 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar arasındaki bir itfaiye görevlisinin durumunun ağır olduğu
belirtilirken, patlamanın ardından Afet yönetim ekibi tarafından bölgedeki tüm binaların ve sokakların
tahliye edildiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EP-20160401-0392-IDN --- Endonezya'da kuş gribi
Endonezya'nın Güney Sulawesi bölgesinde kuş gribi nedeniyle 11 bin kümes hayvanının telef olduğu
bildirildi. Sulewasi Hayvancılık Ajansı Başkanı, kuş gribi nedeniyle 7 bin ördek, 4 bin tavuk olmak
üzere 11 bin kümes hayvanının telef olduğu açıkladı. Açıklamada, ekiplerin H5N1 virüsünün etkilediği
bölgenin karantina altına alınması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için görevlendirildiğini belirtti
(Kyn: AA).
VI-20160402-0393-AFG --- Afganistan'da trafik kazası: 11 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetin merkezinden Rebat Sangi ilçesine giden otomobilin,
Kamarkulakh bölgesinde karşıdan gelen bir otomobille çarpıştığı kazada, aralarında kadın ve
çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların
Herat Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten yetkililer, kazaya otomobilin aşırı hız yapmasının
neden olduğunu ve yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti (Kyn: AA).
FR-20160403-0394-RUS --- Rusya Savunma Bakanlığında yangın
Moskova’da, Kremlin Sarayı yakınlarındaki Znamenka Caddesi'nde bulunan Savunma Bakanlığı
binasında yangın çıktığı ve kısa sürede yayılarak çatı katına kadar ulaştığı belirtildi. Olay yerine çok
sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edilirken, binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Yangın
nedeniyle en az 1 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, binada bulunan 50’ye yakın kişinin hızla
tahliye edildiğini ve can kaybı yaşanmadığını belirtti. Yapımı 18. yüzyıl sonlarına dayanan tarihi
bakanlık binasında önemli maddi hasar meydana geldiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VI-20160403-0395-CHN --- Çin’de zincirleme trafik kazası
Çin’in Changshu Otobanında 50’den fazla aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişinin
hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan
araçların otobandan kaldırılmasının 2 günü bulduğu belirtildi (Kyn: İHA).
VI-20160403-0396-USA --- Amerika’da tren kazası: 2 ölü
Amerika’da, Philadelphia eyaletinin güneyinde, New York’tan Savana kentine gitmekte olan trenin
raydan çıkması nedeniyle meydana gelen kazada, 2 yolcunun hayatını kaybettiği, 35 yolcunun da
yaralandığı bildirildi. Kaza sırasında trende 7’si mürettebat olmak üzere 341 yolcunun bulunduğu
belirtilirken, kaza nedeniyle Philedelphia ve New York arasındaki tren seferlerinin iptal edildiği
belirtildi (Kyn: EURONEWS, dailymail.co.uk).
VI-20160403-0397-THA --- Tayland’da otobüs ve tren çarpıştı
Tayland’ın Nakhon Pathom kentinde, iki katlı bir turist otobüsünün tren yoluna kontrolsüz girdiği ve
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hızlı bir şekilde gelen trenin otobüse çarptığı bildirildi. Meydana gelen kazada, 3 kişinin hayatını
kaybettiği, 30’dan fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın
geçiş noktasında güvenlik bariyerlerinin olmaması nedeniyle meydana geldiği belirtildi (Kyn:
milliyet.com.tr).
FL-20160403-0398-AFG --- Afganistan’da sel
Afganistan’da etkili olan şiddetli yağışların oluşturduğu selde 30 kişinin hayatını kaybetti. Afganistan
Doğal Afet Yönetimi Kurumu, başta Daikundi, Uruzgan ve Gazne kentleri olmak üzere çok sayıda
bölgede meydana gelen selde yüzlerce evin hasar gördüğü, binlerce dönüm ekili tarım arazisinin de
sular altında kaldığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, birçok bölgede sel nedeniyle elektrik verilemediği,
iletişiminde sağlanamadığı belirten yetkililer, yolların kapalı olması nedeniyle kurtarma ekiplerinin afet
bölgesine ulaşmada sıkıntı yaşadığı belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle evleri hasar gören vatandaşların
bölgeden tahliye edildiği ve güvenli bölgelere yerleştirildiği bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160403-0399-PAK --- Pakistan'da şiddetli yağışlar sele neden oldu
Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesi ve Hayberpaktunhuva eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların
oluşturduğu sellerde 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken bölgede olağanüstü hal ilan edildiği
bildirildi. Şiddetli yağışların hayatı olumsuz etkilediği, birçok yolun kullanılamaz hale geldiği ve
nehirlerin taştığı belirtilirken, ölümlerden bazılarının meydana gelen toprak kayması ve göçükler
sonucu meydana geldiği belirtildi. Yağışların yoğun olduğu bölgelere elektrik verilemediğini belirten
yetkililer, Çin sınırındaki Gilgit-Baltistan bölgesinde yüzlerce aracın heyelan nedeniyle bölgede mahsur
kaldığını ve vatandaşlardan mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendiğini belirtti (Kyn: AA).
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