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04 - 10 NİSAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20160406-0400-TUR --- Adıyaman'da zehirlenme
Adıyaman'ın Gerger ilçesi ve ilçeye bağlı Güzelsu köyünde 100 kişinin, mide bulantısı, karın ve baş
ağrısı ile yüksek ateş şikâyetiyle Gerger Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından
durumu ciddi olduğu tespit edilen 9 kişinin Kâhta Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi. İl Halk
Sağlığı Müdürlüğü yetkililerinin, ilçedeki şebeke suyundan incelenmek üzere numuneler aldığı
belirtilirken, yaşanan zehirlenme vakalarının içme suyundan kaynaklanmış olabileceği belirtildi (Kyn:
AA).
EQ-20160407-0401-TUR --- Niğde’de 4,1 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Niğde ilinin Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe Köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 14.11’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin kent merkezinde de hissedildiği ve panik yaşayan bazı vatandaşların evlerinden
sokağa çıktığı bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).
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EP-20160408-0402-TUR --- Diyarbakır Ergani'de şarbon tespit edildi
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Salihli Köyü’nde şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina
altına alındı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, Salihli Köyü’nde bazı hayvanların
telef olması üzerine alınan numunelerinin Ankara Veteriner Araştırma Kontrol Merkezi'ne
gönderildiğini ve yapılan incelemede şarbon hastalığının tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine köyün
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karantina altına alındığı ve hayvanların aşılanmaya başladığını belirten yetkililer, köye hayvan giriş ve
çıkışlarının yasaklandığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160408-0403-TUR --- Mersin'de 5 mahalle kuduz risk bölgesi ilan edildi
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Büyükkösebalcı Mahallesi'nde sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğin
kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine ilçede 5 mahalle kuduz risk bölgesi ilan edildi. Tarsus
Kaymakamlığı, sahibini ısıran köpeğin müşahede altında tutulurken öldüğünü belirterek, hayvanın
Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünde yapılan incelemesinde kuduz olduğunun
belirlendiğini açıkladı. Bunun üzerine Büyükkösebalcı Mahallesi ve buraya komşu Akçakocalı, İbrişim,
Karadirlik ve Küçükkösebalcı mahallelerinin kuduz risk bölgesi olarak belirlendiğini ve uygun yerlere
uyarı tabelaları yerleştirildiği belirtildi. Risk bölgesindeki tüm sahipli, sahipsiz köpek ve kedilerin
aşılandığı ve gerekli dezenfekte çalışmasının yapıldığı bildirildi (Kyn: AA).
FP-20160410-0404-TUR --- Ordu'da 100 kişi mevlit yemeğinden zehirlendi
Ordu'nun Altınordu ilçesi Gerce Mahallesi'nde taziye evinde okutulan mevlit sonrası vatandaşlara
ikram edilen tavuklu pilav ve ayrandan oluşan mevlit yemeği yiyen yaklaşık 100 kişi, akşam
saatlerinde kusma, mide bulantısı, halsizlik şikâyetiyle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Arlarında
çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerde
tedavi altına alındı. Tedavi olanların taburcu edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160410-0405-TUR --- Isparta'da trafik kazası
Isparta'da yolcu otobüsü ile otomobilin Isparta-Eğirdir karayolunda çarpışması sonucu 1 kişinin
hayatını kaybettiği, 39 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde
hayatını kaybederken, otobüste bulunan 39 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk
edildiği ve yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı (Kyn: İHA).
DÜNYADA:
VW-20160404-0406-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ın güneyindeki Zi Kar-Basra uluslararası kara yolu üzerinde bulunan bir lokantaya giden intihar
eylemcisinin üzerindeki bombayı patlatması sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de
yaralandığı bildirildi. Zi Kar İl Meclis Sözcüsü, saldırı esnasında lokantada askeri herhangi bir unsurun
bulunmadığını ve saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160404-0407-LBY --- Liberya'da Ebola vakası
Liberya Sağlık Bakanlığı, Ebola virüsü bulaşan ve geçen hafta başkent Monrovia'da hastaneye
kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden 30 yaşında kadının 5 yaşındaki oğlunda da Ebola virüsüne
rastlandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, geçen hafta hayatını kaybeden annenin 21 Mart'ta üç
çocuğuyla Gine'den Liberya'ya seyahat ettiğini ve Ebola virüsünün burada bulaşmış olabileceği
belirtildi. Tedavi altına alınan küçük çocuğun kardeşlerinin de gözetim altında tutulduğunu belirten
Ebola Tedavi Birliği yetkilileri, ülkede ayrıca 85 kişinin Ebola şüphesiyle izlendiğini fakat hiçbirinin
Ebola belirtisi göstermediğini açıkladı (Kyn: AA).
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VW-20160404-0408-IRQ --- Irak’ta terör saldırısı
Irak’ın Basra ilinde düzenlenen intihar saldırısında en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ’in üstlendiği belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160405-0409-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'ın Pervan kentinin Siyagerd ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında, 7
kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Saldırının, Siyagerd ilçesindeki bir lisenin yakınında
bulunan polis kontrol noktasının önünde bomba yüklü motosiklet ile gerçekleştirildiği belirtilirken,
ölen ve yaralananların arasında kadın ve çocukların da bulunduğu ve çoğunun sivil olduğu belirtildi
(Kyn: AA).
FL-20160405-0410-ETH --- Etiyopya'da sel felaketi
Etiyopya'nın Jijiga kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği,
45'inin de kaybolduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri, Jijiga kentinde gece boyunca etkili olan yağışların
sebep olduğu sel felaketinde, ölenlerden 8'inin çocuk olduğunu belirtirken, sel sularına kapılan 45
kişiyi arama çalışmalarının aralıksız sürdüğü açıklandı (Kyn: AA).
TC-20160406-0411-FJI --- Fiji’yi Zena Kasırgası tehdit ediyor
Fiji’yi tehdit Zena Kasırgası nedeniyle Fiji hükümetinin seviyeyi üçüncü kategoriye yükselttiği ve gece
yarısından itibaren kasırganın ülkeyi etkisi altına alması beklendiğini açıkladı. Kasırganın öncüsü olan
yoğun yağışlar çok sayıda bölgede sellere yol açtığı belirtilirken, saatte 40 kilometre hızla ilerleyen
kasırganın yıkıcılık açısından dördüncü kategoriye yükseltilmesi ihtimalinin de söz konusu olduğu
belirtildi. Yetkililer, halka gece yarısından itibaren güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulundu ve
önlem olarak okulları kapattı. Fiji Havayolları da uçuşlarını iptal etti. Fiji'yi 19-21 Şubat'ta vuran tropik
Winston Kasırgası'nda evini kaybeden ve hala evsiz olan binlerce kişinin tahliye merkezlerinde
yaşadığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160306-0412-AGO --- Angola’da Sarıhumma salgını: 47 ölü
Afrika ülkesi Angola’da Sarıhumma nedeniyle son bir ayda 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ülkede son ölümlerle beraber Aralık-Mart döneminde 225 kişinin salgın
nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Salgından başkent Luanda başta olmak üzere çevresinin
etkilendiğini belirten, Angola Sağlık Bakanı, salgının 18 vilayetin 16'sına yayıldığını tespit ettiklerini
belirtti. Tespit edilen 1600 vaka içerisinde ölüm oranının yüzde 20’leri bulduğunu, felaketin daha da
büyümesinin önlenmesi için önemli oranda aşıya ihtiyaç duyulduğunu belirtildi. 21 milyon nüfuslu
ülkede yaklaşık 6 milyon kişinin aşıya erişiminin sağlandığı, ancak ülkenin aşı stoklarının tükendiği
açıklandı. Diğer ülkelerden ilaç aktarımı için Dünya Sağlık Örgütü’nün bir çalışma gerçekleştirdiği
belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160407-0413-SYR --- Suriye’de bir fabrikada çalışan 250 kişi kayboldu
Suriye’nin Dumayr kentinde IŞİD militanlarının saldırısına uğrayan bir çimento fabrikasında çalışan
yaklaşık 250 kişinin kaybolduğu açıklandı. Yetkililer, başkent Şam’a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta
olan Badia Çimento Fabrikası çalışanlarıyla irtibat kurulamadığını belirtti. Açıklamada, çalışanların
IŞİD militanları tarafından kaçırılarak bilinmeyen bir yerde tutulduğunu tahmin ettikleri belirtildi (Kyn:
EURONEWS).
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VI-20160408-0414-CRI --- Kosta Rika'da tren kazası
Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'nın başkenti San Jose'de iki küçük banliyö treninin birbiriyle
çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı. Yaralananlardan 5’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Yetkililer, trenlerin düşük hızda seyri sırasında çarpıştığı ve büyük bir facia yaşanmadığını belirtirken,
kazanın insan hatasından kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti (Kyn: ticotimes.net).
VW-20160409-0415-YEM --- Yemen'de askeri konvoya saldırı: 15 ölü, 17 yaralı
Yemen'in güneyindeki Ebyen'e bağlı Ahvar beldesinden geçen askeri konvoya düzenlenen saldırıda 15
askerin hayatını kaybettiği, 17'sinin de yaralandığı bildirildi. Yaralı askerlerin Ebyen'deki çeşitli
hastanelerde tedaviye alındığı belirtildi. Saldırının terör örgütü El-Kaide mensubu olduğu düşünülen
silahlı kişiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160409-0416-PER --- Peru'da trafik kazası: 23 ölü
Peru'nun güneydoğusundaki Cusco ve Puerto Maldonado kentlerini birbirine bağlayan otoyolda
meydana gelen trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti. Karşıdan gelen bir kamyondan kaçmaya
çalışan otobüsün yoldan çıkarak Mapacho nehrine yuvarlandığını belirtilirken, 35 kişinin de yaralandığı
belirtildi. Yetkililer, yolcuların çoğunun ülkede Pazar günü düzenlenecek devlet başkanlığı
seçimlerinde Puerto Maldonado'dan Cusco'ya oy kullanmaya gittiklerini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20160409-0417-BRA --- Brezilya’da otobüs ağaca çarptı: 10 ölü
Brezilya'nın Parana eyaletinde, hırsızların ateş açtığı otobüs sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini
kaybettiği ve ağaca çarparak durabildiği kazada, 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda
kişinin de yaralandığı bildirildi. Araç şoförünün de yaralandığı kazada, ölenlerden 4’ünün kadın
olduğunu belirten yetkililer, otobüsün Paraguay'dan aldığı yolcuları, Ciudad del Este şehrindeki
gümrüksüz satış mağazalarına götürdüğünü belirtti (Kyn: AA).
VW-20160409-0418-PHL --- Filipinler'de askere saldırı
Filipinler'in güneyindeki Basilan adasında, DEAŞ bağlantılı 120’ye yakın Ebu Seyyaf militanının
güvenlik güçlerine saldırdığı belirtilirken, saldırının ardından çıkan çatışmada 18 askerin hayatını
kaybettiği, 53 askerin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160410-0419-IND --- Hindistan'da Puttingal Tapınağı'nda yangın: 110 ölü
Hindistan'ın güneyindeki Kerala Eyaleti’nin Kollam kentinde büyük bir festivalin gerçekleştirildiği
Puttingal Tapınağı'nda meydana gelen patlamada 110 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 400 kişinin
de yaralandığı bildirildi. Eyalet İçişleri Bakanı, tapınağın Perşembe günü başlayacak Hindu yeni yılı
'Vişnu' için hazırlandığı sırada, havai fişek gösterisi denemeleri yapılırken kıvılcımların başka havai
fişek balyalarına sıçradığını, büyük bir patlama gerçekleştiğini, dev alevlerin dakikalar içinde tapınağı
sardığını, içerideki onlarca kişinin kaçmaya fırsat bulamadan yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olayın
yaşandığı sırada tapınakta on binin üzerinde insanın bulunduğu belirtilirken, hastaneye kaldırılanlar
arasında çok sayıda ağır yaralının olduğu belirtildi (Kyn: EURONEWS).
EQ-20160410-0420-AFG --- Afganistan-Pakistan sınırında 6.6 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Afganistan ile Pakistan sınırındaki Hindikuş Dağları bölgesindeki Badahşan vilayetinin
İşkaşim ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar
Kurumu (USGS), merkez üssü Afganistan'ın Tacikistan sınırı yakınlarında olan deprem yerel saatle
14.58'de meydana geldiği ve yerin 221 kilometre derinliğinde oluştuğunu açıkladı. Deprem nedeniyle 6
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kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sarsıntı Afganistan’ın başkenti Kabil’in
yanı sıra, Pakistan’ın İslamabad, Lahor kentleriyle Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de ve Çin’in bazı
bölgelerinde de hissedildi (Kyn: EMSC, EURONEWS).
ZAMAN (UTM)
2016-04-10 14:58:58

Enlem Boylam
36.51

71.26

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)

YER
AFGANİSTAN

6.6

221.0

FL-20160410-0421-ROU --- Romanya’da sel felaketi
Romanya’da yoğun sağanak yağış nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda ev işyeri su altında
kalırken, köprü ve otoyolların hasar gördüğü bildirildi. Çok sayıda araç sel suları nedeniyle
sürüklendiği belirtilirken sel bölgesinde binlerce eve elektrik verilemediği belirtildi. Ülkede 17 ayrı
bölge için sel felaketi uyarısı yapan meteoroloji yetkilileri şiddetli yağışların 3 gün daha devam edeceği
uyarısında bulundu (Kyn: EURONEWS).
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