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11 - 17 NİSAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160411-0422-TUR --- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 40 yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gözeli köyü yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole
devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Kazanın, sürücünün direksiyon hâkimiyetini
kaybetmesi sonucu meydana geldiğini belirten yetkililer, yaralıların, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki
değişik hastanelere kaldırıldığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160411-0423-TUR --- Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör saldırısı
Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde,
PKK’lı teröristler tarafından bomba yüklü tanker ile gerçekleştirilen saldırıda, 1 askerin şehit olduğu,
39 asker ve 6 yakını ile 2 sivil vatandaşın yaralandığını açıkladı. Saldırıda, bomba yüklü tankerin
şiddetle patlaması sonucu, 5 katlı İlçe Jandarma Komutanlığı binasının büyük bir bölümü yıkıldığı
belirtilirken, yaralılar, helikopterler ve ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesine kaldırıldı (Kyn:
AA).
VI-20160412-0424-TUR --- Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 31 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, öğrencileri taşıyan minibüsün Şanlıurfa-Bozova karayolunun 25.
kilometresinde şarampole devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. Kazada yaralanan araç sürücüsü ve 30
öğrenci, 112 acil servis ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa'daki çeşitli
hastanelere kaldırıldı. Servisin, taşımalı eğitim kapsamında Ablam, Seyitveren, Karpuzlu, Bağlıca ve
Hasarlar mahallelerindeki öğrencileri Bozova'daki okullara götürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
FP-20160415-0425-TUR --- Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Süleymaniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde
arkadaşlarının doğum gününü kutlayan 25 öğrenci yedikleri pastadan zehirlendikleri bildirildi. Karın
ağrısı ve bulantı şikâyetiyle okul idaresine başvuran öğrenciler, okul yönetimi tarafından okula çağrılan
ambulanslarla Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve kentteki diğer hastanelere kaldırıldığı
belirtildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu
bildirildi (Kyn: AA).
FP-20160415-0426-TUR --- Eskişehir'de 30 işçi yemekten zehirlendi
Eskişehir'de merkeze bağlı Sümer Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan 30 işçi
yedikleri öğle yemeğinden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğle yemeğinde ekşili köfte, makarna,
mercimek çorbası ve sütlü kadayıf yiyen işçilerin bir süre sonra rahatsızlandığı belirtilirken, 30 işçi
ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste serum takılarak
tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri,
işçilerin yedikleri yemekten numuneler alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti (Kyn:
AA).
TC-20160416-0427-TUR --- Amasya'da cezaevi çatısı çöktü
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan açık cezaevinin şiddetli rüzgâr nedeniyle çatısının
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uçarak açık alanda bahçede sayım yapılan mahkûmların üzerine düştüğü ve 81 kişinin yaralandığı
bildirildi. 750 mahkûmun bulunduğu cezaevinde yaralanan 81 kişiden durumu ciddi olan 14 kişiden
birinin Amasya'da, diğerlerinin de Merzifon'da tedavi altına alındığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20160416-0428-TUR --- Bolu'da AVM çalışanları kaza yaptı: 20 yaralı
Bolu'da, alışveriş merkezinde çalışan personeli taşıyan midibüsün saat 09.30 sıralarında D-100
Karayolu Paşaköy Kavşağı'ndaki bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildiği kazada 20 kişi
yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde müdahale ettiği kazada midibüsün içinde sıkışan
yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralıların ambulanslarla kentteki
hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: DHA).
DÜNYADA:
VI-20160411-0429-AFG --- Afganistan'da trafik kazası: 8 ölü, 48 yaralı
Afganistan’ın güneyindeki Helmand kentinin Vaşir ilçesi Delhek bölgesinde bir otobüsle tırın çarpıştığı
kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi. Tırın Kandahar’dan Kabil
istikametine doğru gittiği belirtilirken, ölen ve yaralananlar arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu
belirtildi. Kazaya, aşırı hızlı giden otobüsün neden olduğunu açıklanırken, Helmend'teki hastanelere
kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160411-0430-SYR --- Suriye'de varil bombalı saldırı
Suriye'de Esed güçlerine ait bir helikopterin Humus'un Telbise ilçesinde yerleşim alanına düzenlediği
varil bombalı saldırıda, 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Telbise sivil savunma ekipleri, helikopterin 4
varil bombası bıraktığı saldırıda yaralıların, beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına
alındığı ve bölgede büyük çapta hasarın meydana geldiğini belirtti (Kyn: stargazete.com).
VW-20160411-0431-AFG --- Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar kentine bağlı Sorh Rod ilçesinde, Savunma Bakanlığına ait
minibüse bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 12 kişinin öldüğünü, 38 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yaralıların Nangarhar'daki hastaneye kaldırıldığını belirten Nangarhar Sağlık
yetkilileri, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artabileceğini belirtti.
Minibüste bulunanların Afgan ordusuna yeni katılan ve eğitim için Kabil’e gönderilmek için yola çıkan
askerler olduğu belirtilirken, saldırıyı üstlenen olmadı (Kyn: AA).
TC-20160412-0432-CHN --- Çin'de kasırga
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Foshan şehrini vuran gasırga nedeniyle 23 kişinin
yaralandığı bildirildi. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve ağaçların yerinden söküldüğü belirtilirken,
kasırga nedeniyle 7300 evin elektriğinin kesildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160412 -0433-PAK --- Pakistan'da 24 polis kaçırıldı
Pakistan Emniyet yetkilisi, polisinin Pencap eyaletinde bir suç örgütü ile girdiği çatışmada 6 polisin
hayatını kaybettiğini, 24 polisinde kaçırıldığını açıkladı. Yetkili, kaçırılan polislerin bulunması için
çalışmaların sürdüğünü belirtti (Kyn: AA).
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VI-20160412-0434-NPL --- Nepal'de otobüs kazası
Nepal'in başkenti Katmandu'nun 200 kilometre doğusundaki dağ yolunda seyreden bir otobüsün 200
metrelik uçuruma yuvarlandığı belirtilirken, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yetkililer, otobüsün dik bir yamaçta ağaçların arasına sıkışması nedeniyle
kurtarma çalışmalarının güçlükle gerçekleştirildiğini belirtti (Kyn: AA).
EN-20160412-0435-CHN --- Çin’de su kirliliği
Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Çin'de tarım, endüstriyel alanlar ve evlerde kullanılan kuyu sularının
yüzde 80'den fazlasının içilemez olduğu açıkladı. Açıklamada, 2103 adet kuyuyla ilgili hazırlanan
raporda, ülkedeki kuyu sularının yüzde 33'ünün sadece endüstriyel alanlarda kullanıma uygun olduğu,
diğer yüzde 47’sinin ise içilemez olduğu belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160412-0436-COG --- Demokratik Kongo'da sarıhumma salgını: 21 ölü
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde sarıhumma teşhisi konulan 21
kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. DSÖ tarafından yayımlanan raporda, Demokratik Kongo'da bu
yılın ilk çeyreğinde 151 kişiye sarıhumma teşhisi konulduğu ve bunlardan 21'inin yaşamını yitirdiği
belirtildi. Raporda, vakalardan bazılarının, çok sayıda kişiye sarıhumma teşhisi konulan komşu ülke
Angola sınırındaki bir kentte görüldüğü ve hastalığın Angola'dan Kongo'ya taşındığı ifade edildi (Kyn:
AA).
VI-20160413-0437-PAK --- Pakistan'da trafik kazası: 19 ölü
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Faysalabad şehrinde seyir halinde olan otobüs ile tırın kafa kafaya
çarpışması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 yolcunun hayatını kaybettiği
bildirildi. Yaralıların, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtilirken, yaralılar arasında
ağır yaralıların da bulunduğu bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kazaya,
aşırı hızlı otobüsün neden olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160413-0438-CHN --- Çin'de vinç kazası: 12 ölü, 14 yaralı
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan şehrine bağlı Mayong ilçesinde bir inşaat
sahasındaki 80 tonluk vincin işçilerin kaldığı prefabrik yapının üzerine düşmesi sonucu 18 kişinin
hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yerel saatle 05.40 sıralarında devrilen 200
metre uzunluğundaki vincin şantiyeye devrilmesi sonucu yaralananlardan 4'ünün durumunun ağır
olduğu ancak hayati riski atlattıkları bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin sözcüsü,
kaza sırasında prefabriklerde 139 kişi bulunduğunu, çoğunluğunun kendi imkânlarıyla kaçmayı
başardığını belirtti (Kyn: AA).
HT-20160413-0439-IND --- Hindistan'da aşırı sıcaklar can aldı
(Son Güncelleme Tarihi: 20.04.2016) Hindistan’da aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 160'ı geçti. Ülkede etkili kuraklık yüz milyonlarca kişiyi susuzlukla karşı karşıya bıraktı.
Hükümet yetkilileri, sıcak havanın ülkenin güneyinde ve doğusunda etkili olduğunu, yaşamını
yitirenlerin çoğunun Telangana, Andhra Pradeş ve Orissa eyaletlerinde yaşadığını açıkladı. Polis
yetkilileri, Orissa eyaletinde 55, Andhra Pradesh eyaletinde 45 ve Telangana eyaletinde 62 kişinin aşırı
sıcakların neden olduğu rahatsızlıklar dolayısıyla öldüğünü belirtti. Orissa eyaletinde okulların 26
Nisan'a kadar kapalı kalacağı, Andhra Pradeş eyaletinde halka su ve ayran dağıtıldığı belirtildi.
(İlk Haber Tarihi: 13.04.2016) Hindistan genelinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 66 kişi hayatını
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kaybetti. Özellikle ülkenin doğusundaki Odişa ve Batı Bengal ile güneyde Andhra Pradeş ve Telangana
eyaletlerinin yanı sıra batı ve orta kesimlerde de sıcaklıkların mevsim normalin üzerinde seyrettiği
açıklandı. Durumun daha kötüye gittiği güney kesiminde sıcaklıkların 40-45 derece olarak ölçüldüğünü
açıklayan Hindistan Meteoroloji Kurumu, ülkenin birçok bölgesinde sıcak hava dalgalarının etkili
olduğunu, halkın aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti (Kyn: AA).
EQ-20160413-0440-MMR --- Myanmar'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Myanmar'ın kuzeydoğusunda dağlık ve ormanlık alanda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin
can ya da mal kaybına neden olmazken, Depremin merkezine yakın Monywa kentinde bazı evlerin
duvarlarında çatlaklar meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ülkenin en
büyük ikinci kenti Mandalay'a 220 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin 137 kilometre
derinlikte olduğunu açıkladı. Sarsıntı sonucu Assam'daki bir enerji santralinin devre dışı kaldığı ve çok
sayıda eve elektrik verilemediği kaydedildi. Ülke genelinde ve komşu ülke Bangladeş ve Hindistan'da
da hissedilen deprem, halk arasında paniğe neden oldu. Ülkenin en büyük kenti olan Yangon'da halk
panikle sokağa çıktığı belirtildi (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-04-13 13:55:17

Enlem Boylam
23.14

94.93

YER
MYANMAR

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
6.9

137.0

VI-20160414-0441-PNG --- Papua Yeni Gine'de uçak kazası
Papua Yeni Gine'nin Batı Eyaleti'nin Kiunga kasabası yakınında tek motorlu küçük uçağın bataklık
zemine düşmesi sonucu 3'ü kaldırıldıkları hastanede olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği
açıklandı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk olduğunu, kazada Avustralya vatandaşı
olan pilotun da hayatını kaybettiğini belirtti. Kazanın nedenine dair soruşturmanın sürdüğü belirtildi
(Kyn: AA).
EQ-20160414-0442-PHL --- Filipinler'de 6.0 büyüklüğünde deprem
Filipinler'in güneyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkanbilim ve Sismoloji
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Enstitüsü, depremin Zamboanga Eyaleti açıklarında, 12 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin, Zamboanga'da üç evin kısmen yıkılmasına ve 3 kişinin de hafif yaralanmasına yol açtı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depremin merkez üssünü dağlık kasaba Siocon'un 28 kilometre
kuzeybatısı olarak açıkladı. Yerel saatle gece 02.21'de meydana gelen depremin yerin 12 kilometre
altında oluştuğu duyuruldu. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-04-14 02:21:52

Enlem Boylam
7.88

122.13

YER
FİLİPİNLER

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.9

20.0

FL-20160414-0443-SAU --- Suudi Arabistan'da sel felaketi
Suudi Arabistan'da iki haftadır aralıklarla süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle
18 kişinin öldüğü, 915 kişinin de kurtarıldığı bildirildi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, başkent
Riyad, Mekke, Medine, Asir, Necran, Hail, Cazan ve El-Baha'daki Komuta Kontrol merkezlerinin 31
Mart'tan bu yana sağanak yağışlar nedeniyle 26 bin 359 kez arandığını belirtti. Açıklamada,
vatandaşlara, gelecek haftalarda da sürmesi beklenen yağışlara karşı dikkatli olmaları ve gereken
tedbirleri almaları çağrısında bulunuldu (Kyn: AA).
FL-20160414-0444-YEM --- Yemen'de sel felaketi
(Son Güncelleme Tarihi: 15.04.2016) Yemen’de çarşamba gününden bu yana devam eden şiddetli
yağışlar nedeniyle Amran kentindeki Runa barajının çöktüğü bildirildi (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 14.04.2016) Yemen'de devam eden şiddetli yağışların Amran ve Hacce kentlerinde
yol açtığı sel felaketinde 17 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin kaybolduğu bildirildi. Hacce'nin Şeres
ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kaybolduğunu belirten
yetkililer, bir sağlık merkezinin yıkıldığını, birinin de hasar gördüğünü, 8 evin tamamen 100 evin ise
kısmen yıkıldığını açıkladı. Açıklamada, ölen diğer 3 kişinin ise Amran ilinde meydana geldiği
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belirtildi. Yağışlar nedeniyle onlarca dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığı belirtilirken, evleri
hasa gören 400 kişi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından verilen
çadırlara sığındığı belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160414-0445-JPN --- Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Dış Merkezi Japonya’nın Kumamoto şehri olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya
Meteoroloji Ajansı, yerel saatle 21.26’da yerin 10 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldiğini açıkladı. Açıklamada, meydana gelen deprem nedeniyle en az 9 kişinin hayatını
kaybettiği, binden fazla kişinin yaralandığı ve yaralıdan 53'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Çok
sayıda evin yıkıldığı belirtilirken, yaşanan artçı sarsıntı nedeniyle 44 bin kişi evlerinden tahliye edildi.
Depremde yaralanan bölgedeki 3 hastanede tedavi altına alındı. Kumamoto ve çevre kentlerde
hissedildiği açıklanan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, Japonya hükümet sözcüsü, 14
bin 500 eve elektrik, 30,50 eve gaz, 25 bin eve su verilemediğini belirtildi. Japonya Başbakanı Şinzo
Abe, 3 bin sivil savunma ve emniyet personeliyle itfaiyecilerin Kumamoto kentindeki çalışmalara
katıldığını, hayatını kaybeden 9 kişiden 7'sinin kente bağlı Maşiki'den ikisinin de Higaşi'den olduğunu
belirtti (Kyn: EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-04-14 21:26:36

Enlem Boylam
32.82

130.63

YER
KUMAMOTO-JAPONYA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
6.4

10.0

EQ-20160415-0446-JPN --- Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 21.04.2016) Kumamoto kentinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki
depremde ölenlerin sayısının 38’e yükseldiği bildirildi. Depremde 11 kişinin de tahliye stresinin
tetiklediği hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilirken, 3 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.
Eyalette bin 453 evin yıkıldığı, 100 binden fazla kişinin artçı deprem korkusuyla halen evlerine
giremedikleri belirtildi. Sarsıntılar enerji hatlarına zarar verdiği için Kumamoto'da 200 binden fazla eve
elektrik ve su verilemediğini belirten yetkililer, depremde yaralanan yaklaşık 900 kişiden 171'inin
durumunun ciddiyetini koruduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti. Yaklaşık 70 bin
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kişi, tahliye edilerek okullar ve spor salonları gibi tesislere yerleştirildi. Ülkede son 24 saat içinde
400’den fazla artçı sarsıntı tespit edilirken, yetkililer yaklaşık 250 bin kişinin evlerinden ayrılmasını ve
güvenli yerlere geçmelerini istedi. Depremden en fazla etkilenen bölgenin, 20 kişinin öldüğünü
Mashiki olduğu kaydedildi. Sony, Toyota ve Nissan’ın üretimi askıya aldığı belirtilirken, depremin
maliyetinin ülkeye milyarlarca Dolar olduğu belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.04.2016) Dış merkezi ülkenin güneybatısındaki Kumamoto kenti olan 7.1
büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin ardından
tsunami uyarısı yapıldı. Meydana gelen deprem nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken,
yıkılan binaların enkazı altında 100'den fazla kişinin bulunduğu sanılıyor. Mahsur kalanları bulmak için
arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hükümet Sözcüsü, bölgede 70 bin kişinin evsiz kaldığını
bildirdi. Depremde Kumamoto Havalimanı'nın çatısı kısmen çöktüğü için tüm uçak seferleri iptal
edildi. Deprem, bölgenin çeşitli kısımlarında heyelana da yol açtığı belirtilirken, Minamiaso köyünde
bir köprü çöktü ve bölgeyi diğer kentlere bağlayan karayolu trafiğe kapandı. Tarihi Kumamoto
Kalesi'nin duvarlarında deprem sonucu derin çatlaklar oluştuğu, Aso kentindeki Tokai Üniversitesi
yakınlarında yer alan öğrenci yurdunun yıkıldığı, enkaz altında çoğu öğrenci 11 kişinin bulunduğu
kaydedildi. Ülkenin güneyindeki bütün spor müsabakaları da iptal edildi. Depremden hemen sonra
Japon yetkililer, tsunami olma ihtimaline karşı özellikle Ariake ve Yatsushiro denizlerinde kıyı
bölgelerde yaşayan halktan evlerini terk etmelerini istedi. Depremin kıyı bölgelerde bir metre
yüksekliğinde dalgalar oluşturabileceği açıklanmıştı. Tsunami alarmı daha sonra kaldırıldı (Kyn:
EMSC, AA).
ZAMAN (UTM)
2016-04-15 01:25:07

Enlem Boylam
32.85

130.57

YER
KUMAMOTO-JAPONYA

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
7.1

10.0

FL-20160415-0447-IRN --- İran'da sel felaketi
İran Kızılayı Acil Müdahale Merkezi, yoğun yağış sonrası meydana gelen sel felaketinden 12 eyaletteki
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126 kent ve ilçenin zarar gördüğünü ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğunu
açıkladı. Açıklamada, Huzistan, İylam, Loristan, İsfehan, Fars, Çeharmahal-Bahtiyari, Kuzey Horasan
ve Horasan-ı Rezevi, Doğu Azerbaycan, Geylan, Buşehir ve Hemedan eyaletlerini etkisi altına alan sel
nedeniyle 5 bin 600 kişinin zarar gördüğü belirtildi. Sel felaketinden zarar gören 5 bin 600 kişiye acil
yardımın ulaştırıldığını belirten yetkililer, birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ve sel felaketinin
tarım alanlarına da zarar verdiğini belirtti (Kyn: AA).
EP-20160415-0448-FJI --- Fiji’de 13 kişide Zika virüsüne rastlandı
Fiji Sağlık Bakanlığı, ülkede 13 Zika virüsü vakasını tespit ettiklerini açıkladı. Açıklamada, vakalardan
11’inin batı bölgesinde, 2'sinin ise merkezde bulunduğu belirtildi (Kyn: AA).
TC-20160416-0449-URY --- Uruguay’da hortum: 4 ölü, 200 yaralı
Uruguay’ın güney batısında bulunan Dolores kentinde etkili olan hortum nedeniyle 4 kişi hayatını
kaybederken, 200 kişinin de yaralandığı bildirildi. Hortum nedeniyle 400 binada maddi hasarın
meydana geldiği, çok sayıda aracın yolda mahsur kaldığını aktaran yetkililer, hükümetin hortumdan
etkilenen bölgelere gerekli yardımı göndereceğini aktardı. Yetkililer, kentte bulunan iş merkezlerinin,
okulların ve kiliselerin de hasar gördüğünü belirtti (Kyn: İHA).
FR-20160416-0450-SAU --- Suudi Arabistan'da yangın
Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Cubeyl ilinde bulunan Cubeyl Petrokimya Fabrikası'nda çıkan
yangında 12 kişinin öldüğü, 11 kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
Bakım-onarım faaliyetleri sırasında çıkan yangında 11 kişinin de yaralandığı açıklanırken, hayatını
kaybedenlerin uyruklarıyla ilgili bilgi verilmedi (Kyn: AA).
VW-20160416-0451-SYR --- Uçaklar sivilleri bombaladı
Suriye'nin Halep kentine bağlı Meşhed semtinde sivillerin yaşadığı alanlara Rusya’ya ait savaş
uçaklarının düzenlediği saldırıda 7 kişinin hayatını kaybetti, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sivil
savunma ekipleri, yıkılan evlerin enkazında kalan 3 kişiye ulaşmaya çalıştığı belirtilirken, yaralananlar,
ambulanslarla bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldı (Kyn: DHA).
VW-20160416-0452-ETH --- Etiyopya'da silahlı saldırı: 208 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 19.04.2016) Etiyopya, Gambela bölgesinde meydana gelen saldırıda
hayatını kaybedenlerin sayısının 208 çıktığı bildirildi. Ölenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğu, 13
köy yağmalandı, 106 çocuk kaçırıldı ve 2 bin büyükbaş hayvan çalındı. Etiyopya yönetimi, Güney
Sudan sınırındaki Gambela bölgesinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin ardından 2 gün
süreyle ulusal yas ilan etti.
(İlk Haber Tarihi:16.04.2016) Etiyopya’da silahlı bir grubun Güney Sudan sınırındaki Gambela
bölgesinde bir köye düzenlediği saldırıda 170 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda, bölgede
bulunan evlerin yakıldığı ve hayvanları da telef edildiği belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160417-0453-ECO --- Ekvador’da 7,8 büyüklüğünde deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 24.04.2016) Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da meydana gelen
depremde ölenlerin sayısının 654’e yükseldiği, 58 kişiden de hala haber alınamadığı bildirildi.
Depremlerde 16 bin 601 kişi yaralanırken arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi. Devlet
Başkanı Rafael Correa, depremin ulusal bir trajedi olduğunu belirterek, 8 günlük ulusal yas ilan
edildiğini açıkladı. Açıklamada, cumartesi günü meydana gelen deprem nedeniyle ülkede yaklaşık 3
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milyar dolarlık hasar oluştuğu, bu rakamın ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3'üne
tekabül ettiği belirtildi.
22.04.2016 Ülkede cumartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının
587'ye ulaşırken, 3 kişinin enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Son verilere göre, depremde 7 bin 15
kişi yaralanırken, 155 kişiden halen haber alınamıyor. Bin 215 binanın yıkıldığı depremde, 829 bina da
kısmen hasar gördü. Cumartesi gününden bu yana 550'den fazla artçı şokun meydana geldiği ülkede
yaklaşık 24 bin kişi evsiz kaldı. 4 bin kişi enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.04.2016) Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya
göre, Ekvador’un Muisne şehrinin 20 kilometre açığında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
19.2 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün, limanların bulunduğu seyrek nüfuslu
Muisne kıyı şehrinin 27 kilometre açıkları olduğu ve yaklaşık 40 saniye süren şiddetli sarsıntıda 41
kişinin öldüğü açıklandı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Ekvador'da bazı sahiller için tsunami
uyarısında bulundu. Dalgaların 0,3 - 1 metre arasında yükselebileceği açıklandı. Yetkililer Merkez üssü
Manabi kenti olan ancak ülkenin tamamında ve komşu ülke Peru’da hissedilen depremde,
yaralananların sayısı ise 2 bin 527 olarak açıklandı. Depremde ayrıca liman kenti Guayaquil'de en az
bir ev ve üst geçidin çöktüğü ifade edildi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi de tsunami tehlikesine karşı
halkı uyardı. Güçlü sarsıntı nedeniyle halkın sokaklara çıktığı ve depremin ardından birçok mahallede
elektrik kesintisinin yaşandığı kaydedildi. Geniş bir alanda etkili olan deprem özellikle ülkenin güney
doğusunda çok büyük hasara yol açtı. Deprem nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan edildi.
Kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak üzere 10 bin asker deprem bölgesine gönderildi. Pedernales
ve Portoviejo'daki stadyumlarda sahra hastaneleri kurulduğu belirtilirken, Guayaquil kentinde bir
alışveriş merkezinin çatısının çöktüğü, Manta'daki havaalanının kontrol kulesinin de yıkıldığı belirtildi
(Kyn: EMSC, İHA).
ZAMAN (UTM)
2016-04-16 23:58:37

Enlem Boylam
0.40

79.89

YER
EKVADOR

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
7.8

20.0
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VI-20160417-0454-AFG --- Afganistan'da trafik kazası: 13 ölü
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Mukur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi
hayatını kaybetti. Herat'ın merkezinden Mukur ilçesine giden otomobilin, yol kenarındaki dereye
uçtuğu belirtilirken, kazaya otomobilin aşırı hız yapmasının neden olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160417-0455-AFG --- Afganistan'da sel: 4 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti. Herat Doğal
Afetlerle Mücadele Kurumu, iki gündür devam eden şiddetli yağış nedeniyle yaşanan selde çok sayıda
evin su altında kaldığını, selden etkilenen bölgelerin bir kısmına henüz ulaşılamadığını ve ölü sayısının
artabileceğini açıkladı (Kyn: AA).
AC-20160417-0456-CHN --- Çin'de kimyasal atık 493 öğrencide hastalıklara neden oldu
Çin’de ülkenin doğusunda bulunan Ciangsu eyaletindeki Çangcou Yabancı Diller Lisesi'nde eski
fabrikaların bıraktığı kimyasal atığın 493 öğrencide çeşitli ciddi sağlık rahatsızlıklarına neden olduğu
belirtildi. Öğrenciler, okul çevresindeki kimyasal atıktan dolayı egzama, bronşit ve kansere yakalandı.
Okulun yeni yerleşim yeri olarak eskiden faaliyet gösteren üç kimyasal fabrikanın bulunduğu alana
kurulduğu ve eylül ayında eğitime başladığı ifade edildi. Okulda zamanla bazı öğrencilerde ciddi
rahatsızlıkların görülmeye başlamasına üzerine okuldaki 641 öğrenciye yapılan testlerde 493'ünün kan
parametrelerinin normalin üstünde olduğu görülürken, öğrencilerin geneline egzama ve bronşit, bazı
öğrencilere de lenf ve kan kanseri teşhisi konduğu açıklandı. Bölgedeki eski fabrikaların metomil ve
karbofüran içeren aşırı derecede kimyasal toksik üretimi yaptığı bildirilirken, bazı eski fabrika
işçilerinin kimyasal tesisin atık sularının nehre, tehlikeli maddelerinin ise toprağa gömdüğünü belirttiği
kaydedildi. Çin Çevre Kirliliği Bakanlığı olay ile ilgili soruşturma başlatırken, bölgedeki yapılan
incelemelerde kimyasal çözücü olarak kullanılan klorobenzen maddesinin normal standardın üstünde
toprakta 95 ve su da 79 kat olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160417-0457-RUS --- Rusya’da sel felaketi
Rusya’nın Moskova’ya 750 kilometre uzaklıktaki Vologda bölgesi son yılların en ciddi sel felaketini
yaşadığı belirtildi. Kışın donan üç nehirdeki buzların hızla erimesi ve birikerek 40 kilometrelik barikat
oluşturması sonra geniş bir alanda suyun seviyesinin 9 metreye kadar ulaştığı bildirildi. Ölü ya da
yaralı sayısı hakkında ise haber alınamazken, insanların bölgeden tahliye edilmeye çalışıldığı belirtildi
(Kyn: EURONEWS).
FL-20160417-0458-CHL --- Şili’de sel
Şili Ulusal Kriz Merkezi, Şili'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 2 kişinin
hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Açıklamada, ülkenin orta kesimlerini etkisi
altına alan yağışların Mapocho Nehri'nin taşmasına neden olduğunu ve başkent Santiago'nun bazı
kesimlerinin sular altında kaldığını açıkladı. Meydana gelen sel nedeniyle 765 kişi ev ve iş
yerlerinde mahsur kaldığı belirtildi. Aşırı yağış ve seller trafiği de etkilerken, Metro seferleri iptal
edildi, bazı karayolları da trafiğe kapandı. Başkent Santiago ile çevresindeki bazı kentlerde 80 bin eve
elektrik ve içme suyu verilemediğini belirten yetkililer, okullarla üniversitelerde pazartesi günü ders
yapılmayacağını, bazı iş yerlerinin de faaliyetlerine ara verme kararı aldığını belirtti. Şiddetli yağışların
neden olduğu heyelanlarda 300 evin yıkıldığı belirtildi (Kyn: haberler.com).
EN-20160417-0459-ITA --- İtalya’da petrol sızıntısı
(Son Güncelleme Tarihi: 20.04.2016) İtalya’nın Cenova kentinde meydana gelen petrol sızıntısı
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nedeniyle şirketten yapılan açıklamada pazar gecesinden bu yana yaklaşık 500 metreküp ham petrolün
çevreye sızmış olabileceği belirtilirken, boru hattından kentin ortasından da geçen Fegino ırmağına
akan petrolün denize ulaştığı belirtildi. Sızıntının ardından "kusurlu felaket" suçlamasıyla olayla ilgili
soruşturma açıldı.
(İlk Haber Tarihi: 17.04.2016) İtalya’nın Cenova kentinde Iplom firmasına ait Bussala’daki üretim
tesisleriyle liman arasındaki boru hattında oluşan çatlaklar nedeniyle tonlarca ham petrolün toprağa
sızdığı bildirildi. Cenova’da boru hattından sızan ham petrol çevre kirliliğine neden olurken, sızıntının
denize ulaşmasından korkulduğu belirtildi.
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