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02 - 08 MAYIS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160506-0511-TUR --- Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Erzurum merkezden İspir ilçesine giden yolcu otobüsü, Erzurum-İspir karayolunun 70. kilometresinde,
sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, otobüsteki 29 yolcudan 27'si
yaralandığı belirtilirken, yaralılar, Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı
(Kyn: AA).
FP-20160506-0512-TUR --- Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde akşam yemeğin ardından rahatsızlanan Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi'nde
yatılı eğitim gören 21 lise öğrencisinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Akşam yemeğinin ardından
karın ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı şikâyeti görülmesi üzerine durumun okul idaresine
bildirilmesi üzerine rahatsızlanan öğrencilerin Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdüğü belirtildi. Burada
gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan 15 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu
edilirken, 6 öğrencinin ise tedavisine tedbir amaçlı devam edildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160507-0513-TUR --- Bolu'da trafik kazası: 22 yaralı
TEM otoyolu Bolu kesimi Yeniçağa ilçesi yakınlarında İstanbul'dan Sinop'a cenaze merasimine
katılmak için seyahat eden yolcuları taşıyan otobüsün önündeki boya yüklü tıra arkadan çarparak,
devrildiği kazada, otobüs sürücüsü ile aynı araçta bulunan 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen
ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırıldı (Kyn: AA).
EP-20160507-0514-TUR --- Van’da 3 ilçede şap alarmı
Van’ın İpekyolu, Muradiye ve Gürpınar ilçelerinde şap hastalığı tespit edilirken, Van Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Hastalık mihraklarında ve
çevresinde il ve ilçe müdürlüklerimizce gerekli tüm idari ve fenni tedbirler alındığı belirtildi. İpekyolu
İlçe Tarım Müdürlüğü ihbar üzerine Yukarıgölalan Mahallesinde yapılan kontrollerde klinik olarak
hastalığın tespit edildiğini, bu kapsamda, hastalık mihraklarında kordon, karantina, temizlik,
dezenfeksiyon ve aşılama çalışmaları başlatılmış olup gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Tedbir
kapsamında mihrak çevresinde 10 kilometre yarıçapında bulunan tüm işletmelerin şap hastalığı
yönünden taranmasına devam edildiği, mihrak bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri
kısıtlanmış ve ilgili muhtarlıklar ve yetiştiricilere gerekli tüm bilgilendirmelerin yapıldığı belirtildi
(Kyn: İHA).
DÜNYADA:
WF-20160502-0515-IND --- Hindistan'da orman yangını
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde çıkan orman yangınında 2 bin hektarlık ormanlık alan
küle dönerken, 7 kişi de hayatını kaybetti. Komşu Himaçal Pradeş eyaletine de sıçrayan yangını
söndürmek için çalışmalar devam ederken, binden fazla görevlinin katıldığı çalışmalara Hindistan Hava
Kuvvetleri de helikopterlerle destek verdiği belirtildi. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, yangının
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ülkenin iki önemli kaplan koruma alanını tehdit eden yangına bölgede etkili olan aşırı sıcakların neden
olduğunu açıkladı (Kyn: AA).
HT-20160502-0516-KHM --- Kamboçya'da sıcak hava dalgası
Kamboçya'da etkili olan sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği belirtilirken, çok sayıda insanın sıcak
çarpması sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşlıların ve hastaların mümkün olduğunca güneşin
yoğun olduğu zaman aralığında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılırken, Eğitim Bakanlığı,
öğrencilerin, sıcak havadan etkilenmemeleri için bugünden itibaren evlerine 1 saat erken
gönderileceğini ve bu durumun hava serinleyene kadar süreceğini belirtti (Kyn: AA).
VW-20160502-0517-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat’ın Es-Seyyide bölgesinde bulunan bir kavşakta, İmam Musa el-Kazım'ı anma
törenlerine katılan Şii ziyaretçileri hedef alan bombalı saldırıda 11 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Yetkililer, saldırıda yaralananlardan bazılarının durumun ağır olması nedeniyle ölü sayısının
artabileceğini belirtti (Kyn: AA).
FR-20160502-0518-SWE --- İsveç'te yangın
İsveç'in güneyindeki Huskvarna kentinde bir sitede akşam 20.30 sıralarında çıkan yangında 20 kişi
yaralanırken binada bulunan 156 kişi tahliye edildi. Yaralananların dumandan etkilendiği ve
durumlarının da iyi olduğu belirtilirken, yangına 60 itfaiye erinin müdahale ettiği ve sabaha karşı
söndürüldüğü bildirildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili açıklama yapılmadı (Kyn: DHA).
WF-20160502-0519-NPL --- Nepal'de orman yangını bilançosu: 11 ölü
Nepal'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan 11 itfaiyecinin hayatını kaybettiği belirtilirken,
çıkan yangında 280 bin hektarlık ormanlık alanın yok olduğu belirtildi (Kyn: AA).
DR-20160502-0520-ZWE --- Zimbabve kuraklığın pençesinde
Güney Afrika’da El Nino hava olaylarının neden olduğu kuraklık nedeniyle tarım üretimi olumsuz
etkilenirken Zimbabve’de olağanüstü hal ilan edildi. Yağışların yüzde 25 oranında azalmasının
ardından temiz su sıkıntısının baş gösterdiği ve insanların kuyulardan su çekmek için kilometrelerce yol
yürümek zorunda kaldığı belirtildi. Kuraklığın neden olduğu temiz su sıkıntısı sağlık sorunlarını da
beraberinde getirdiğini belirten yetkililer, çoğu çocuk ve yaşlılardan oluşan onlarca kişinin hastanelik
olduğunu belirtti. Zimbabve hükümeti, nüfusun 4 milyonluk kısmının gıda yardımına muhtaç
olduğunu, Şubat ayından beri etkili olan kuraklık nedeniyle ülkenin 1.6 milyar Dolar yardıma ihtiyaç
duyduğunu açıkladı (Kyn: EURONEWS).
FR-20160503-0521-MMR --- Myanmar'da Rohingyalıların kampında yangın
Myanmar'ın batısındaki Rakhine State eyaletinin başkenti Sittwe'de, Rohingyalı (Arakanlı
Müslümanlar) vatandaşların bulunduğu bir kampta yangın çıktığı belirtilirken, kampta, bambudan
yapılmış her birinde 8 oda bulunan 49 barınağın yanarak kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Çıkan
yangında 2 binden fazla Arakanlı Müslümanın barınaksız kaldığı bildirildi. Yangında ölen olmadığını
belirten yetkililer, bölgeye 45 çadır ve 448 acil yardım malzemesinin gönderildiğini belirtti (Kyn:
DHA).
VI-20160504-0522-IDN --- Endonezya'da uçak türbülansa girdi: 31 yaralı
Endonezya'da, Abu Dhabi'den Cakarta'ya hareket eden EY474 sefer sayılı Etihad Havayollarına ait
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uçağın başkent Cakarta'ya inişe 45 dakika kala türbülansa girmesi sonucu 31 yolcu yaralandı.
Yetkililer, beklemedik bir anda uçağın türbülansa girdiğini belirtilirken bavulların raflardan düştüğünü
ve bazı yolcuların kafalarının tavana çarptığını belirtti. Türbülansın 10 dakika kadar sürdüğü
belirtilirken, uçaktakilerin çoğunluğunu umreden dönen yolcuların oluşturduğu bildirildi (Kyn: DHA).
VW-20160504-0523-SYR --- Halep’te hastaneye bombalı saldırı
Suriye’de ülkenin en önemli şehirlerinden Halep’te bir hastaneye düzenlenen roketli saldırıda 19 kişi
hayatını kaybetti, 80 kişinin de yaralandı. Yetkililer, saldırıyı üstlenen olmadığını, ancak El Kaide
bağlantılı El Nusra örgütü tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi (Kyn: İHA).
EX-20160504-0524-UKR --- Ukrayna’da grizu patlaması: 1 ölü, 9 kayıp
Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu
patlamasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişiden de haber alınamadığı bildirildi. Madenden 4’ü ağır
10 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtilirken, haber alınamayan 9 kişiyi arama kurtarma
çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Rus sınırına 40 kilometre mesafede bulunan madenin
çalışma izninin bulunmadığı belirtildi (Kyn: EURONEWS).
VW-20160504-0525-COG --- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde saldırı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ülkenin doğusundaki Beni bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği
saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü. Yetkililer saldırıyı Demokratik İttifak Güçlerine (ADFNalu) bağlı Ugandalı ayrılıkçıların düzenlediğini belirtti (Kyn: AA).
CL-20160505-0526-MMR --- Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan
Myanmar'ın kuzeyinde Hpakant bölgesinde yeşim taşı madenciliği yapılan Seng Twang kasabasında
bir maden ocağında meydana gelen heyelanda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Maden ocağındaki heyelanın yerin 91 metre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken,
heyelanda toprak altında başka kişilerin de kalmış olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma
çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160505-0527-SYR --- Suriye’de çifte saldırı: 10 ölü
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye’nin Humus kentinde intihar eylemcisinin
gerçekleştirdiği çifte saldırıda 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 40 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, saldırının intihar eylemcisinin kendini patlatması ve bomba yüklü aracın patlatılmasıyla
gerçekleştirildiği belirtildi (Kyn: İHA).
VI-20160505-0528-IND --- Hindistan'da yolcu otobüsü dere yatağına düştü: 16 ölü
Hindistan'da bir yolcu otobüsünün kuru dere yatağına düşmesi sonucu 16 kişinin öldüğü, 50'den fazla
kişinin de yaralandığı bildirildi. Chhattisgarh eyaletinin Balrampur ilinde yolda seyreden yolcu otobüsü
şoförünün keskin bir virajı alırken karşısına aniden bir motosikletin çıktığı belirtildi. Motosiklete
çarpmamak için direksiyonu kıran şoförün aracın hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığı ve
köprüdeki bir korkuluğa çarparak şarampole yuvarlandığı ve kuru dere yatağına düştüğü belirtildi.
Bölge polisi yetkilisi, kaza anında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede öldüğünü açıkladı. Öte yandan kazada yaralanan 50'den fazla kişinin ildeki
hastanede tedavi altına alındığı belirten yetkililer, durumu kritik olan 14 kişinin daha iyi sağlık
tesislerinin bulunduğu eyaletin başkenti Raipur'a hava yoluyla nakledildiğini belirtti (Kyn: AA).
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EP-20160505-0529-PAN --- Panama’da doğan bebeklerde Zika virüsü endişesi
Panama Sağlık Bakanlığı dört bebeğin zika virüsünün neden olduğu mikrosefali olarak doğduğunu
açıkladı. Öte yandan Panama’da zika virüsü taşıyan 14 hamile kadının 6’sının, bebeklerinde de virüs
tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, Zika virüsü, deng humması, sarıhumma ve chikungunya virüslerini
taşıyan Aedes aegypti türü sivrisineklerden bulaştığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160505-0530-IRQ --- Suriye'nin İdlib kentinde çadır kentte saldırı: 60 ölü
Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in Sarmada kasabasına yakın Kamune çadır kenti mülteci
kampına düzenlediği hava saldırısında 60 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bombardıman sonucu ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirten
yetkililer, onlarca çadırın da yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirtti. Rejim güçlerinin Halep, İdlib
ve Lazkiye bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki yerlere düzenlediği saldırılardan kaçan halkın
kaldığı Kamune çadır kentinde saldırı sonrası yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı (Kyn:
DHA).
FL-20160506-0531-MAR --- Fas'ta sel: 6 ölü
Fas'ın güneyinde son iki gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişinin
öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Tarudent ve Varzavat
bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu seller nedeniyle 4'ü aynı aileden 6 kişinin
öldüğü, 2 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Açıklamada, sel baskınlarının yaşanabileceği muhtemel
yerlerde halkın dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160506-0532-LBY --- Libya'da miting alanına havan saldırısı
Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlatılan diyalog
görüşmeleri neticesinde oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) protesto edildiği El-Keyş
Meydanı'na düzenlenen havan saldırısında 4 kişinin öldü, 30 kişi yaralandı (Kyn: AA).
EP-20160506-0533-ESP --- İspanya’da 'Zika' paniği
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede bilinen ilk Zika virüsü bağlantılı mikrosefali (başın olduğundan
küçük olması) vakasının hamile bir kadının bebeğinde tespit edildiğini duyurdu. 3 Mayıs’ta İspanya’da
yayınlanan resmi istatistiklere göre, aralarında 13 hamilenin de bulunduğu toplamda 105 kişide
sivrisinek sokması ile bulaşan Zika virüsü tespit edildiği belirtildi (Kyn: İHA).
LS-20160508-0534-CHN --- Çin'de heyelan
(Son Güncelleme Tarihi 10.05.2016) Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde hidroelektrik
santrali inşaat alanında meydana gelen heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 34'e yükseldi. Tayning
bölgesinde meydana gelen heyelan sonrası yapılan arama çalışmalarında 34 cansız bedene ulaşıldığı,
kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları bölgede devam
eden yağışlar nedeniyle güçlükle yürütülürken, Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, bölge için kuvvetli
yağış uyarısı yaptı (Kyn AA).
09.05.2016 Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaletinde hidroelektrik santrali inşaat alanında dün
meydana gelen heyelanda ölü sayısı 26'ya yükseldi. Tayning bölgesinde meydana gelen heyelan sonrası
yapılan arama çalışmalarında şu ana kadar 26 cansız bedene ulaşıldığını, kayıp 12 kişiyi arama
çalışmalarının devam ettiğini, bölgede devam eden yağışın çalışmaları zorlaştırdığını belirtti (Kyn AA).
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(İlk Güncelleme Tarihi 08.05.2016) Çin'de ülkenin güneydoğusundaki Fucien eyaletinin Tayning
vilayetinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 41
işçinin toprak altında kaldığı bildirildi. Heyelanın oluşmasına bölgedeki yoğun yağışların neden olduğu
ifade edilirken, kurtarılan 7 işçinin durumlarının ciddiyetini koruduğu açıklandı. İnşaat şantiyesinin,
yaklaşık 100 bin metreküplük çamur ve kaya parçası kütlesinin altında kaldığı ve işçilerin heyelana
uykuda yakalandığı açıklandı. Bölgede 41 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi
(Kyn AA).
VI-20160508-0535-AFG --- Afganistan'da trafik kazası: 73 ölü, 52 yaralı
Afganistan'ın Gazni vilayetinin Mukur ilçesinde iki otobüsün akaryakıt tankerine çarpması sonucu
meydana gelen zincirleme trafik kazasında 73 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Benzin tankeri
ile çarpışan iki otobüsün de alev aldığını belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yaralı 52 kişinin
hastanelere kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti. Yaşamını yitirenlerin
cenazeleri ailelerine verilirken, Bölge Trafik Müdürlüğü, kazanın dikkatsizlik sonucu meydana
geldiğini açıkladı (Kyn: EURONEWS).
FL-20160508-0536-RWA --- Ruanda'da heyelan felaketi: 49 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 09.05.2016) Hükümet yetkilileri, ülkenin kuzeyinde hafta sonu sağanak
yağışların yol açtığı toprak kaymaları yüzünden 49 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Açıklamada,
heyelandan en çok etkilenen Gakenke bölgesinde 34 kişinin öldüğü, Muhanga, Rubavu ve Ngororero
bölgelerinde de heyelanların meydana geldiği, 500'den fazla evin toprak altında kaldığı ve çok sayıda
yolun kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yerel yetkililer, kayıp ilan edilen çok sayıda kişiyi bulmak
amacıyla arama kurtarma çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
(İlk Haber Tarihi: 08.05.2016) Ruanda'nın kuzeyindeki Gakenke bölgesinde şiddetli yağışların yol
açtığı heyelanda çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Heyelan
nedeniyle çok sayıda evin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının
sürdüğünü belirtti (Kyn AA).
FR-20160508-0537-OTH --- Kahire'de yangın: 20 yaralı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Atebe bölgesindeki Er-Ruveyii Mahallesinde bulunan bir çarşı ve otelde
akşam saatlerinde başlayan yangında 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yangının sabah saatlerinde
söndürüldüğü belirtilirken, yangına neyin neden olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi (Kyn:
DHA).
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