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18 - 24 NİSAN 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20160419-0460-TUR --- Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Duydum Ortaokulu'nda eğitim gören, 25 öğrenci
ve bir öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğle yemeğinin
ardından karın ağrısı ve bulantı şikâyetiyle okul idaresine başvuran öğretmen ve öğrencilerin, haber
verilmesi üzerine okula gelen 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gıda
zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrenciler ve öğretmen, tedavilerinin ardından taburcu
edildi (Kyn: AA).
WF-20160420-0461-TUR --- Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik Mahallesi'nde oteller, yerleşim yerleri ve bir tersaneye yakın
ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan
yangında, 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Muğla Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz,
iş makineleri 100 orman işçisi ile Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibince
müdahale edilen yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler yoğun mücadele sarf ettiği
belirtildi. Yangının çevredeki bir otele yaklaşması nedeniyle, kısa süreli panik yaşandığı belirtilirken,
Jandarmanın güvenlik tedbiri aldığı yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından güçlükle kontrol
altına alınabildi (Kyn: AA).
WF-20160420-0462-TUR --- Muğla'da orman yangını
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen
nedenle çıkan orman yangınında 18 hektarlık alan zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine
Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildiği yangın
yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü (Kyn: AA).
WF-20160420-0463-TUR --- Aydın'da orman yangını
Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Örmepınar ile Altıntaş Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz
belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgârın de etkisiyle hızla büyüyen yangında 50 hektarlık kızılçam ve
karaçam ormanının, yangından zarar gördüğü bildirildi. Rüzgârın şiddetiyle yayılmaya başlayan
yangına havadan 2 yangın uçağı ile müdahale edilirken, bölgeye 50 arazöz ve su tankeri ile 120 kişilik
yangın söndürme ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına bazı mahalle sakinleri de katıldığı yangın
kontrol altına alınamayınca, Manisa, Denizli, İzmir, Uşak ve Muğla'dan itfaiye ekiplerinin bölgeye
sevk edildiği belirtildi. Yaklaşık 8 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak
söndürüldüğü belirtildi (Kyn: AA).
WF-20160421-0464-TUR --- Balıkesir'deki orman yangını
Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Candere Bölgesi Köstendere mevkiinde çıkan orman yangınında 300
hektarlık alanın zara gördüğü bildirildi. Alevlerin çok sayıda yere sıçraması ve arazinin engebeli
olmasından dolayı müdahalenin zor şartlarda yapıldığı yangın, çevre ilçelerden gelen takviye ekipler
sayesinde kısmen kontrol altına alındı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, rüzgârın yangının
büyümesinde etkili olduğunu ve müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti. Yangına, Tavşanlı, Simav,
Susurluk, Harmancık, Bigadiç, Orhaneli, Kepsut, Bandırma, Ayvalık ve Edremit Orman işletme
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Müdürlüklerine ait 21 arazöz, 3 su tankeri, 3 dozer, 2 greyder ile çok sayıda personelin müdahale ettiği
bildirildi (Kyn: AA).
FP-20160421-0465-TUR --- Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi
Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Konur Köyü’nde bir öğrencinin getirdiği çağladan yiyen ilk ve
ortaokulunda okuyan 24 öğrencide karın ağrısı ve bulantı şikâyeti görülmesi üzerine okul idaresine
başvurdu. Ambulanslar ve velilerin imkânlarıyla Keskin Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler,
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn: AA).

DÜNYADA:
VI-20160418-0466-IND --- Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı
Hindistan'da Odisha eyaletinin Deogarh kenti yakınında konserden dönen opera Hint opera topluluğu
sanatçılarını taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlandığını kazada, biri çocuk 27 kişinin öldüğü, 13
kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgedeki bir ormanının içindeki vadiye doğru 76 metre yuvarlanan
otobüste yaralananlardan 11'inin durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini
belirten yetkililer, kazanın, şoförün viraja aşırı hızlı girmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı (Kyn:
AA).
EX-20160418-0467-ISR --- Kudüs'te otobüste patlama
Kudüs'te şehrin güneybatı kesiminde Batı Şeria sınırına yakın bir noktada bir otobüste yaşanan patlama
sonrası çıkan yangında 2'si ağır 21 İsraillinin yaralandığı bildirildi. İsrail Polis sözcüsü, otobüsün arka
kısmına yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı ve sonrasında çıkan yangının, bir diğer
otobüs ve bir otomobile sıçradığını belirtti (Kyn: EURONEWS).
FL-20160418-0468-USA --- Teksas Houston’da sel felaketi
(Son Güncelleme Tarihi: 21.04.2016) Teksas eyaletin meydana gelen sel felaketinde hayatını
kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiği bildirilirken, 1150 kişinin de evsiz kaldığı açıklandı. Yetkililer
aşırı yağışlardan dolayı nehirlerdeki su seviyesinin hala yüksekliğini koruduğunu ve hayatını
kaybedenlerin çoğunun araç kullanan şoförler olduğu açıkladı. Aralıksız yağışlar 50 santimetre
yüksekliği bulan su baskınlarına yol açtığı, yaklaşık 50 bin konutun elektriksiz kaldığı çok sayıda
okulun tatil da edildiği belirtildi. Amerika’nın 4. büyük nüfusuna sahip şehri olan Houston’da yaklaşık
1000 noktada mahsur kalanlara kurtarma ekiplerinin yardım götürdüğü belirtilirken, evlerini terk eden
birçok kişi Çarşamba günü Harris kasabasında bulunan spor salonlarına yerleştirildi. Bölgedeki iki
büyük havalimanında yaklaşık 1000 uçuş iptal edildi. Ulusal Meteoroloji Servisi, ani sel felaketlerinin
yaşanmaya devam edeceğini açıklarken, özellikle de eyaletin batısında yer alan Louisiana ve
Arkansas’ta yaşayan vatandaşları uyardı. Aşırı yağışlar civarda yaşayan hayvanları da etkiledi (Kyn:
İHA).
(İlk Haber Tarihi: 18.04.2016) Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde dünden beri etkili
olan aşırı yağışların sel felaketine neden olduğu belirtilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Özellikle Houston şehrinde etkili olan sele aşırı yağışların neden olduğunu belirten Ulusal Meteoroloji
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Servisi bölgeye 45 santimetre yağış düştüğünü ve bu rakamın bugüne kadar kaydedilen en yüksek yağış
miktarı olduğunu belirtti (Kyn: AA).
VA-20160419-0469-MEX --- Meksika'da Popocatepetl Yanardağı faaliyete geçti
Meksika'nın başkenti Mexico City'ye 55 kilometre mesafede bulunan Popocatepetl Yanardağı'nın
faaliyete geçtiği ve kül bulutlarının 3 kilometre yüksekliğe kadar çıktığı belirtildi. Yanardağın
püskürttüğü küllerin, hemen yakınındaki Puebla kentinde cadde ve sokakları tamamen örterek günlük
yaşamı olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, Puebla ve ona bağlı kasabalarda yaşayanlara zorunlu
olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Yanardağdan yükselen duman nedeniyle
bölgedeki havaalanı uçuşlara tamamen kapatıldı. Meksikalı yetkililer, Popocatepetl'in çevresinde
yaşayan 4,5 milyon insanın yanardağın faaliyetlerinden doğrudan etkilendiğini belirtti. 5 bin 426 metre
yükseklikteki kraterin 100 kilometrelik bir alanda hayatı olumsuz etkileyeceği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160419-0470-AFG --- Kabil'de intihar saldırısı
(Son Güncelleme Tarihi: 20.04.2016) Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkenti Kabil’de dün sabah
saatlerinde Afganistan İstihbarat Teşkilatının bir birimine bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda
ölenlerin sayısının 64’e, yaralananların sayısının da 347’ye yükseldiğini açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 19.04.2016) Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pul-i Mahmood Han bölgesinde
bulunan Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Ajansı'nın yakınlarında bomba yüklü kamyonetle düzenlenen
intihar saldırısında 30 kişinin hayatını kaybettiği, 320 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ölenlerin
arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu patlamanın tüm Kabil ve çevresinde büyük ölçüde
hissedildiği belirtilirken, bölgeye giriş çıkışlar yasaklandı. İntihar saldırısının çok şiddetli olduğu ve
kilometrelerce uzakta olan ev ve işyerlerine zarar verdiği bildirildi. Saldırının sorumluluğunu Taliban
üstlendi (Kyn: stargazete.com).
FL-20160419-0471-AFG --- Afganistan'da sel: 30 ölü
Afganistan'ın kuzey illerinden Tahar, Baglan ve Samangan'da şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel
felaketinde 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Tahar’da meydana gelen selde, 13
kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıklarken, çok sayıda evin de su altında
kaldığını belirtti. Baglan'ın farklı bölgelerindeki sellerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirten
Baglan Doğal Afetlerle Mücadele Kurumu Başkanı, selde çok sayıda evin hasar gördüğünü ve
felaketten etkilenen bölgelerin bir kısmına henüz ulaşılamadığını açıkladı. Samangan Valiliğinden
yapılan açıklamada ise vilayetin Dere-i Suf ve Hazret Sultan ilçelerindeki sellerde 5 kişinin öldüğü
bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160419-0472-NGA --- Nijerya'da Boko Haram şiddeti
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Kareto Köyü’nde Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü
üssüne Boko Haram militanları tarafından düzenlenen saldırıda 3 Kamerun askerinin öldüğü, 2'si subay
24 askerin de yaralandığı bildirildi. Düzenlenen saldırı sonrası çatışma çıktığı belirtilirken, çıkan
çatışmada 34 militanın da öldürüldüğü belirtildi (Kyn: AA).
DR-20160419-0473-VNM --- Mekong Vadisi'nde kuraklık
Mekong Vadisi'ndeki kuraklık, başta Vietnam olmak üzere bölge ülkelerinde etkisini göstermeye
başladı. Mekong Nehri’nin su seviyesinin azalması ve kuraklık, Vietnam'daki 340 bin aileyi etkiledi.
Vietnam Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, son 90 yılın en kurak mevsiminin kaydedildiği vadide
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yaşayan 340 bin ailenin kuraklıktan etkilendiği açıkladı. Uzmanlar, iklim değişikliğinin neden olduğu
kuraklık nedeniyle Tayland ve Vietnam'da çeltik üretiminin düşmesinin uzun vadede ithalatçı ülkeler
Endonezya ve Filipinler'de açlığa yol açabileceği uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler raporlarına
göre, Vietnam'ın güneyinden geçen Mekong Nehri'nin suyu kuraklık nedeniyle son yüzyılın en düşük
seviyesinde bulunduğu ve bu durumun, bölgedeki tarım arazilerinde sulama sorununa yol açarken deniz
suyunun deltaya etki ederek tuzluluk oranını artırması nedeniyle zararın daha da artmasından endişe
edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160419-0474-SYR --- Suriye'de hava saldırısı: 47 ölü
Suriye’nin İdlib kentinin Maret en-Numan ilçesinde orduya ait bir savaş uçağının öğle saatlerinde
ilçede bulunan pazar yerine düzenlediği hava saldırısında 47 sivilin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Maret en-Numan ilçesi sivil savunma yetkilisi, yıkılan evlerin enkazından ölü ve
yaralıların çıkartıldığını, bombardımandan sonra birçok iş yeri ve evde yangın çıktığını ve itfaiye
ekiplerinin yangını söndürdüğünü belirtti. Yaralıların çevredekiler tarafından bölgedeki sahra
hastanelerine kaldırıldığı belirtildi (Kyn: stargazete.com).
EP-20160420-0475-MTN --- Karadağ'da 3 kişi H1N1 virüsünden öldü
Karadağ'da son bir hafta içinde H1N1 şüphesiyle hastaneye başvuranlardan, H1N1 teşhisi konan 3 kişi
hayatını kaybetti. Karadağ Sağlık Enstitüsü, N1H1 virüsü bulaşan 3 kişinin hayatını kaybettiği
belirtilerek, 2016 yılının başından beri söz konusu virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 8'e
yükseldiğini açıkladı (Kyn: AA).
DR-20160420-0476-IND --- Hindistan'da kuraklık
Hindistan Meteoroloji Ofisi, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen
yağışların olmaması nedeniyle nüfusun neredeyse yarısının yaşadığı yaklaşık 256 bölgede kuraklık
yaşandığını açıkladı. Ülkede etkili kuraklığın bu bölgelerde yaşayan 300 milyon kişiyi susuzlukla karşı
karşıya bıraktığını belirten yetkililer, bazı eyaletlerle ilgili durum raporlarının teslim edilmesiyle bölge
sayısının daha da yükselebileceğini belirtti. Hükümetin, ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletindeki
Latur bölgesine yarım milyon litre su yardımı yaptığı ve bölgeye yarın 2,5 milyon litre suyun daha
ulaştırılacağı kaydedildi. Muson yağmurlarıyla su ihtiyacını karşılayan Hindistan, yağmurun etkili
olmadığı özellikle son iki yılda ciddi şekilde susuzlukla mücadele ettiği ve aşırı sıcakların tarım
ürünlerine ciddi zarar verdiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160420-0477-MMR --- Myanmar'da tekne alabora oldu: 19 ölü
Myanmar'ın batısındaki Arakan (Rakhine) eyaletinde bir teknenin alabora olması sonucu 19 Kaman
Müslümanının öldüğü bildirildi. Emniyet yetkilisi, eyalet başkenti Sittwe'ye yasadışı yolcu taşırken
alabora olan tekneden 19 kişinin kurtulduğunu, 12'sinin ise halen kayıp olduğunu belirtti (Kyn: AA).
EX-20160420-0478-MEX --- Meksika'da petrokimya tesisinde patlama
(Son Güncelleme Tarihi: 22.04.2016) Meksika Acil Durum Hizmetleri Birimi, Veracruz eyaletinin
Coatzacoalcos şehrinde devlet şirketi Petroleos Mexicanos'a (Pemex) ait petrokimya tesisinde meydana
gelen patlamada 21 kişinin daha cesedine ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 24'e yükseldiğini belirtti.
Patlamada yaralanan 100'den fazla kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı, birçok yaralının
durumunun kritik olduğu bildirildi (Kyn: EURONEWS).
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(İlk Haber Tarihi: 20.04.2016) Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletinin Meksika Körfezi
kıyısındaki şehri Coatzacoalcos'da, devlet şirketi Petroleos Mexicanos'a (Pemex) ait bir petrokimya
tesisinde patlama meydana geldiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 105 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Veracruz eyaleti Valisi, patlamanın 10 kilometre uzaklıktan hissedildiğini belirterek, havaya
karışabilecek kimyasal riskine karşı, bölgede 2 binden fazla insanın tahliye edildiğini ve 6 beldede
eğitime ara verildiğini bildirdi. Coatzacoalcos'daki tesiste, kimyasal aşındırıcı olarak kullanılan kostik
soda (sodyum hidroksit) ve tehlikeli bir kimyasal olarak bilinen vinil klorür üretildiği bildirildi (Kyn:
AA).
LS-20160421-0479-CHN --- Çin'de heyelan
Çin'de ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Fuşi kasabasında meydana gelen heyelanda,
bir ortaokul toprak altında kalırken, çoğu öğrenci en az 21 kişi yaralandı. Bölge yetkilileri, heyelanda
şu ana kadar ölü bulunmadığını açıklarken, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi (Kyn:
AA).
VW-20160421-0480-NGA --- Nijerya'da intihar saldırısı: 6 ölü, 25 yaralı
Nijerya'nın kuzeyinde yerlerinden olmuş kişilerin barındığı Banki kampına iki genç kadın tarafından
beş beşe düzenlenen iki intihar saldırısında 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn:
AA).
VW-20160422-0481-SYR --- Halep’e hava saldırısı
Suriye’de Rus savaş uçaklarının Halep’in Bustan el-Kasr, Bab Hadid, Ensari ve Meşhed semtlerine
düzenlediği hava saldırılarında 10 sivilin öldüğü, 25'inin de yaralandığı bildirildi. Yaralıların bölgedeki
sahra hastanelerine götürüldüğü belirtildi (Kyn: AA).
LS-20160422-0482-IND --- Hindistan'da heyelan: 16 ölü
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Arunaçal Pradeş'te erken başlayan şiddetli Muson yağmurlarının neden
olduğu toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin bir kampta çalışan işçiler olduğu
belirtilirken, felaket bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 2 işçinin sağ olarak kurtarıldığı
belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160422-0483-IRQ --- Bağdat'ta intihar saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneybatısındaki İmam Ali Hüseyniyyesi'nde cuma namazı kılındığı sırada
düzenlenen iki intihar saldırısında 7 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında hayati tehlikesi
bulunanlar olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilirken, saldırının sorumluluğunu
henüz üstlenen olmadığı belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160422-0484-IND --- Hindistan'da düğün evinde yangın
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın 165 kilometre güneyinde yer alan
Harinagar Tola Köyü’nde bir düğün sırasında konukların kaldığı evin çatısında henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktığı bildirildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla binayı saran yangın,
güçlükle söndürülürken, küle dönen evde 12 kişinin cesedi bulundu. Yetkililer, yangına yasak olmasına
rağmen düğünlerde sık sık kullanılan havai fişeklerin neden olmuş olabileceğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160423-0485-SYR --- Rus savaş uçakları Halep'i vurdu: 12 ölü
Suriye’nin Halep kentine Tarik el-Bab semtinde, Rus jetlerinin yerleşim yerine düzenlediği hava
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saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği, 22’sinin de yaralandığı bildirildi. Bombardıman sonucu
ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtilirken, saldırı bölgesinde çok sayıda binanın
yıkıldığını ve hasar gördüğünü, bazı binalarda da yangın çıktığı belirtildi. Yaralıların ambulanslarla
bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığı bildirildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160424-0486-SYR --- Halep’in Sahur semtinde pazar yerine hava saldırısı
Suriye’nin Halep kentine bağlı Sahur semtindeki pazar yerine Suriye ordusuna ait savaş uçağının
düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiği, 30 sivilin
de yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını belirten
sivil savunma ekipleri, saldırı bölgesinde büyük maddi hasarın meydana geldiğini belirtti (Kyn:
stargazete.com).
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