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09 - 15 MAYIS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20160509-0538-TUR --- Erzincan’da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Erzincan ilinin Çayırlı ilçesine bağlı Büyükgelengeç Köyü olan 4.1 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 06.57’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal
kaybı olmadı. Depremin, Çayırlı ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA,
Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.05.09

06:57:20

39.9463

Büyüklük
Boylam (E) Derinlik (km) MD ML MS

39.8350

5.0

-.-

4.1

-.-

Yer

Büyükgelengeç-Çayırlı-ERZİNCAN

VW-20160510-0539-TUR --- Diyarbakır'da terör saldırısı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3
kişi hayatını kaybetti, 12 polis, 33 sivil vatandaş olmak üzere 45 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine
sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilirken, yaralılardan
3'ü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Patlama merkez Bağlar ilçesi Dicle Bulvarı'nda Şehit Albay
Güner Ekici İmam Hatip Ortaokulu ile bir çay bahçesinin önünde saat 16.30 sıralarında meydana
gelirken, patlamanın şiddetiyle yolda çukur oluşurken, okul binası ile çevredeki çok sayıda bina ve araç
hasar gördü. Öğrencilerin patlamadan yaklaşık 2 saat önce okuldan ayrıldığı, bunun da facianın
büyümesini önlediği bildirildi. Yetkililer, yaralanarak hastaneye kaldırılan 16 kişinin tedavilerinin
tamamlanarak, saat 19.00 itibariyle taburcu edildiğini belirtti (Kyn: sabah.com.tr).
VI-20160512-0540-TUR --- Çanakkale’de tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 40 yaralı
İstanbul'dan Çanakkale'deki şehitliklere gelen tur otobüsünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Kavakköy
Sapağı Mevkii’nde saat 07.00 sıralarında şarampole devrildiği kazada 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Kazada, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 41 kişi, 112 Acil Servis ekipleri ve
ambulans helikopter tarafından Gelibolu, Çanakkale ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki hastanelere
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kaldırıldı. Yaralılardan durumunun ağır olan bir kişi, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çanakkale-İstanbul karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı (Kyn: trthaber.com).
VW-20160512-0541-TUR --- Diyarbakır'da terör saldırısı
Diyarbakır’da Sur ilçesine bağlı Sarıkamış Mahallesi Dürümlü mezrasında saat 22.30 sıralarında terör
örgütü PKK'nın patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmek suretiyle gerçekleştirdiği saldırıda 16 kişinin
hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
TC-20160513-0542-TUR --- Kastamonu'da hortum
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı iki köyde etkili olan hortum, 3 evin yıkılmasına, 40’a yakın
evin de hasar görmesine neden oldu. Taşköprü Kaymakamlığı, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Köçekli
ve Karadedeoğlu köylerinde zarara yol açtığı belirtilirken, hortum nedeniyle enerji hatları da büyük
zarar gördüğü belirtildi. Enerji nakil hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle 12 köye elektrik
verilemezken, TEDAŞ yetkilileri kopan nakil hatlarını tamir etmek için çalışmalara başladı. Ayrıca
hortum nedeniyle çok sayıda araç ve güneş enerjisinde de hasar meydana geldi. Taşköprü’de etkili olan
hortum, yerleşim alanlarının yanı sıra ormanlık alanda da çok sayıda ağacın yıkılmasına neden oldu.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla koruma altında bulunan asırlık tarihi çınar ağacı
hortum nedeniyle ortadan ikiye ayrıldı (Kyn: İHA).
HS-20160513-0543-TUR --- Dolu tarım arazilerine zarar verdi
Edirne’ de dolu yağışının 15 köyde yaklaşık 100 bin dönüm ekili alana zarar verdiği bildirildi. Edirne
Ziraat Odası meydana gelen zarar ile ilgili hasar tespitine başlandığını ve en kısa zaman için de tespitin
tamamlanacağını belirtti (Kyn AA).

DÜNYADA:
FL-20160510-0544-CHN --- Çin'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
(Son Güncelleme Tarihi: 23.05.2016) Çin'in güneyinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle
ölenlerin sayısının 10’a kayıp sayısının ise 4’ e yükseldiği bildirildi. Ülkenin güneyindeki Guangdong,
Hunan eyaleti ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, sellerden 1 milyonun üzerinde kişi olumsuz
etkilenirken, 2 bine yakın ev ve 60 bin hektar ekili tarım arazisi zarar gördü. Seller nedeniyle 20 binden
fazla kişi tahliye edildi. Yetkililer, yağışlara bağlı doğal felaketler nedeniyle meydana gelen doğrudan
ekonomik kaybın yaklaşık bir milyar yüen (152 milyon dolar) olduğunu bildirdi. Çin Meteoroloji
İdaresi, şiddetli yağışlar nedeniyle sellerin devam edeceği uyarısı yaptı (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.05.2016) Çin'de şiddetli yağışların oluşturduğu sellerde 9 kişinin öldüğü, 3
kişinin de kaybolduğu bildirildi. Ülkenin güneyinde şiddetli yağışların oluşturduğu seller özellikle
Hubey, Ciangşi, Hunan, Fucien ve Guangşi bölgelerini etkilerken bu bölgelerde elektrik kesintisi, su
taşkınları ve küçük çaplı toprak kaymalarına neden oldu. Yetkililer, meydana gelen sellerde 2 bine
yakın evin hasar gördüğünü ve 30 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamada,
Bölgelerdeki kent, kasaba ve köylerde büyük hasar oluştuğu, ekonomik kaybın yaklaşık 150 milyon
dolar olduğu belirtildi (Kyn AA).
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VW-20160510-0545-SYR --- Suriye’nin İdlib kentinde pazar yerine saldırı
Suriye’nin İdlib iline bağlı Binniş ilçesinde pazar yerine Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının
düzenlediği hava saldırısında 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıda ölen ve
yalananlar arasında kadın ve çocukların da olduğunu belirten yetkililer, yaralıların sivil savunma ve
sağlık ekiplerinin yardımıyla bölgeden çıkartılarak ilçedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını belirtti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğunu ve ölü sayısının artabileceği belirtildi (Kyn:
stargazete.com).
TC-20160510-0546-USA --- ABD'de hortum: 2 ölü
ABD'nin orta kesimindeki Oklahoma eyaletini etkisi altına alan hortumlar 2 kişinin ölümüne neden
oldu. Hortumların eyalette birçok ev ve işyerinin yanı sıra çık sayıda araca zarar verirken ağaçları da
yerinden söktü. Yetkililer, hortumlarda ölümlerin Garvin kasabasında ve Connerville yakınlarında
gerçekleştirdiğini belirtirken, meteoroloji ofisi, hortumlardan birinin geçiş yolunda bulunan Roff ve
Hickory semtlerini acil durum bölgesi ilan etti. Hava koşullarının Ohio ve Tennessee'de bugün normale
dönmesi beklenirken, meteorologlar hortumların Teksas'ın kuzeyinde etkisini sürdüreceğini belirtti
(Kyn: AA).
DR-20160510-0547-MAR --- Fas'ta kuraklık
Fas’ta, yağışların mevsim normallerinin yüzde 50 civarından az görüldüğü, sıcaklıkların ise mevsim
normalleri üzerinde seyretmesi kuraklığa neden olurken hububat üretiminin yüzde 70 civarında
düşmesinin beklendiği bildirildi. Tarım Bakanlığı, geçen yıl hububat üretiminin 110 milyon kental (1
kental =100 kilogram) olarak gerçekleştiği hatırlatılarak, kuraklık nedeniyle 2015-2016 tarım
mevsiminde buğday ve arpa gibi çeşitli hububatın üretiminin yaklaşık 33,5 milyon kental olarak
gerçekleşmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, bu yıl 27,3 milyon kental buğday, 6,2 milyon
kental arpa üretilmesi beklendiği bununda ülkede sıkıntılara neden olabileceği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160510-0548-AFG --- Afganistan’da intihar saldırısı
Afganistan’ın Nangarhar kentinin Nazyan ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında
10 kişi hayatını kaybetti, 23 kişinin de yaralandı. Nazyan ilçesindeki yerel polis komutanının evinin
önünde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin 2’sinin çocuk 8’inin polis olduğu
belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160510-0549-CAN --- Kanada’da mide virüsü salgını
Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kenti kırsalında başlayan orman yangını Fort
McMurray kentini sarması üzerine tahliye edilenlerin Edmonton kentinde bir merkezde yerleştirildiği
belirtilirken, merkezde kalanlar arasında mide virüsü salgınının ortaya çıktığı belirtildi. Edmonton
Sağlık Hizmetleri, Northlands bölgesindeki merkezde görülen mide virüsü salgınından etkilenen 105
kişinin tedavi altına alındığını ve salgının şehrin bazı bölgelerinde de etkili olduğunu açıkladı (Kyn:
AA).
FL-20160510-0550-ETH --- Etiyopya'da sel felaketi: 9 ölü
Etiyopya'da, ülkenin güney doğusundaki Oromia bölgesinde şiddetli yağışların oluşturduğu sel
yüzünden 9 kişinin öldüğü bildirildi. Çok sayıda evin su altında kaldığı ve yüzlerce kişinin güvenli
bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı belirtildi. Sel yüzünden yaklaşık bin küçükbaş hayvanın da
telef olduğu belirtilirken, ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştığı bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160510-0551-TJK --- Tacikistan'da sel: 2 ölü
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(Son Güncelleme Tarihi: 14.05.2016) Tacikistan'ı etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 bin
500'den fazla evin su altında kaldığı ve hasar gördüğü bildirildi. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi,
ülkede 10 Mayıs’ta başlayan aşırı yağışların meydana getirdiği selde 2 bin 500'den fazla evin hasar
gördüğünü ve afetin yol açtığı zararın giderilmesi için kriz masası kurulduğunu açıkladı. Açıklamada,
afet bölgesinde 100'den fazla kurtarma görevlisinin çalıştığını, tehlikeli kesimlerde yaşayan
vatandaşların tahliye edildiği belirtilerek, afetzedelere ve zararın karşılanmasına yardım için
uluslararası toplumdan destek isteyecekleri belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 10.05.2016) Tacikistan'ın kuzeyinde şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde 2 kişi
yaşamını yitirdi. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi, ülkenin kuzeyindeki Soğd vilayetinde meydana
gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sel sonucu 6 evin yıkıldığı, 100'e yakın evin hasar
gördüğü belirtilen açıklamada, köprülerin ve tarım arazilerinin selden etkilendiği belirtildi. Bölgedeki
felaketinin ardından kriz masası oluşturulduğu belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160511-0552-CHN --- Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, dış merkezi Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin doğusundaki Çangdu
kentine bağlı Dingqing (Kata) ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıkladı. Yerel
saatle sabah 9.15'te yerin 7.0 kilometre altında oluşan depremde 6'sı ağır olmak üzere 60'tan fazla kişi
yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Depremde nedeniyle bazı konutlar
hasar görürken, köprü ve yolların hasar gördüğü, bazı yolların ise oluşan heyelan nedeniyle kapandığı
belirtildi (Kyn: EMSC, DHA).
ZAMAN (UTM)
2016-05-11 09:15:47

Enlem Boylam
32.06

95.17

YER
GÜNEY QINGHAI, ÇİN

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.5

10.0

VW-20160511-0553-IRQ --- Bağdat'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki çoğunluğu Şiilerden oluşan Sadr bölgesindeki Uraybe halk
çarşısında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 64 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerinin, saldırının meydana geldiği
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bölgede güvenlik çemberi oluşturduğu belirtilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki el-Kadisiyye ve
el-Kindi hastanesine kaldırıldı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi (Kyn:
EURONEWS).
FL-20160511-0554-ETH --- Etiyopya'da sel felaketi: 42 ölü
Etiyopya'nın güneyindeki Wolaita bölgesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağışın sele neden olduğu
bildirildi. Meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 42 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan
Güneydeki Wolaita Acil Durum Komitesi, yağan şiddetli yağmur, yol ve köprülerin çökmesine neden
olduğunu belirtirken binlerce vatandaş sel ve toprak kaymalarından etkilendiği belirtildi. Açıklamada
ayrıca toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalan 4 köyün sakini binlerce vatandaşın da başka
yerlere nakledildiğini belirtti. Emniyet yetkilileri, toprak kaymasının yaşandığı bölgelere ekiplerin sevk
edildiğini, burada kayıpları arama kurtarma çalışmaları yapılacağını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160511-0555-IRQ --- Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Kazimiyye bölgesindeki Aden
Meydanı'nda düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de Yaralılardan
bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artabileceği belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160512-0556-TWN --- Tayvan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tayvan'ın kuzeydoğusundaki Yilan şehrinde 5.8 büyüklüğünde bir
depremin meydana geldiğini açıkladı. Tayvan Meteroloji Ajansı, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan
Yilan şehrinde yerel saatle 11.17'de yerin 10 kilometre altında oluşan depremden sonra bölge
büyüklüğü 5.0 üzerinde 3 artçı depremle daha sallandı. Depremin başkent Taipei'den de hissedildiği
belirtilirken, deprem merkezindeki bölgelerde bazı dükkânların camlarının kırıldığı açıklandı. (Kyn:
EMSC, EURONEWS).
ZAMAN (UTM)
2016-04-12 11:17:16

Enlem Boylam
24.66

121.94

YER
TAYVAN

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)
5.8
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DR-20160512-0557-IND --- Hindistan’da su sıkıntısına çözüm bulunamıyor
Hindistan son yılların en ciddi kuraklığıyla karşı karşıya kaldığı ve ülke nüfusunun neredeyse dörtte
birinin (330 milyon) kuraklıktan dolayı gıda ve içecek su sıkıntısı çektiği bildirildi. Uzun yıllardır su
sıkıntısı çeken Hindistan’da su kaynaklarının yanlış yönetimi, yoksulluk ve yeterli finansman
bulunamaması nedeniyle 77 milyon insanın temiz suya erişemediği belirtildi. Kuraklıkla bu rakam gün
geçtikçe artığı belirtilirken, ülkenin pek çok eyaleti “afet bölgesi” ilan edildi. Hükümet 200 milyon
dolarlık bir yardım fonu oluşturdu. Kuraklık nedeniyle tahıl üretimi düşüş gösterirken çiftçiler yiyecek
ve su bulabilmek için köylerini terk etmeye başladı. Hindistan Kırsal Kalkınma Bakanlığı, 160 bin
köyün etkilendiğini belirtti. Hükumet çiftçilerin barajlardan su çalmasını engellemek için askeri
birlikler görevlendiriyor. Halk umutla Haziran ayında başlayacak muson mevsimini beklediği belirtildi.
(Kyn: EURONEWS).
FL-20160512-0558-IDN --- Endonezya'da sel: 3 ölü
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, Endonezya'nın Kalimantan adasının güney kısmında yoğun
yağış nedeniyle oluşan selde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meydana gelen sel nedeniyle 1
kişinin kaybolduğu belirtilirken, selde, 200 evin de zarar gördüğü bildirildi (Kyn: haberler.com).
FR-20160513-0559-ESP --- Madrid’de lastik deposunda yangın
İspanya’nın başkenti Madrid kentinin güneyindeki Sesena yerleşim yerinde bulunan ve Avrupa’nın en
büyük kullanılmış lastik depolarından birinde yangın çıktığı ve birkaç günden önce söndürülmesi
beklenmeyen yangın sebebiyle en yakın yerleşim merkezi Sesena’dan 9 bine yakın kişi tahliye edildi.
Eski lastiklerin atıldığı 100 hektarlık alanda çıkan alevler hala kontrol altına alınamadığı belirtilirken,
yetkililer bölgede yaklaşık 5 milyon lastik bulunduğunu belirtti. Yangında herhangi bir can kaybı veya
yaralanma ise yaşanmadı. Öte yandan bölge yetkilileri dumandan etkilenmemeleri için bölge halkına
evlerinden dışarıya çıkmamaları ve camlarını açmamaları konusunda uyardı (Kyn: AA).
VW-20160513-0560-IRQ --- Irak'ta silahlı saldırı: 13 ölü
Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişinin
hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. El-Fırat Kafe'yi basarak buradakilere ateş açtığı
belirtilirken, silahlı saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160513-0561-SYR --- Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı
Suriye'nin İdlib kent merkezinde sivil yerleşim yerine düzenlenen hava saldırısında 14 sivilin hayatını
kaybettiği, 20'sinin de yaralandığı bildirildi. İdlib sivil savunma yetkilisi, saldırıyı rejimine ait savaş
uçaklarının gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırı bölgesinde çok büyük maddi hasar meydana geldiği
belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160513-0562-USA --- Porto Riko'da ilk Zika virüsü bağlantılı mikrosefali vakası
Karayipler'de bulunan ve ABD’ye bağlı Porto Riko'da ülkenin bilinen ilk Zika virüsü bağlantılı
mikrosefali (küçük kafa) vakasının saptandığı açıklandı. Porto Riko Sağlık Bakanı, ülkede bilinen ilk
Zika virüsü bağlantılı mikrosefali vakasını tespit ettiklerini belirtti. Açıklamada, ülkede bugüne kadar
128'i hamile olmak üzere 925 kişide Zika virüsüne rastlandığını belirtilirken, nisan ayında ilk kez bir
kişinin Zika virüsünden hayatını yitirdiği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160514-0563-SGB --- Singapur'da ilk Zika virüsü vakası
Singapur Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Çevre Ajansı, 27 Mart- 7 Mayıs arasında Brezilya'ya seyahat eden
ve 10 Mayıs'ta yüksek ateş şikâyetiyle doktora giden bir kişinin Zika virüsü taşıdığının tespit edildiğini
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açıkladı. Açıklamada, 160 kişilik özel bir ekiple Zika virüsü taşıyan kişinin yaşadığı bölgeyi karantina
altına aldığı belirtildi. İçinde bir okulun da bulunduğu 800 binanın yer aldığı bölgede iki hafta boyunca
dezenfekte çalışmalarının süreceği belirtildi. Zika virüsü taşıyan kişinin tedavisinin devam ettiği
bildirildi (Kyn: AA).
FL-20160514-0564-AFG --- Afganistan'da sel: 6 ölü
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışlar
nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda evin su altında kaldığı belirtilirken, 6 kişinin de hayatını
kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sel nedeniyle onlarca köprünün de tahrip olduğunu
belirten yetkililer, felaketten etkilenen bölgelere henüz acil yardım malzemesi ulaştırılamadığını belirtti
(Kyn: AA).
VI-20160514-0565-USA --- ABD'de yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 44 yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Teksas
Kamu Güvenliği Dairesi, Laredo'ya yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta meydana gelen kazada 7'si olay
yerinde olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 44 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi
altına alındığını açıkladı. OGA Charters şirketine ait otobüsün Eagle Pass'a gittiği, kazaya sürücü
hatasının yol açtığı belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160514-0566-BRA --- Brezilya’da gecekondu mahallesinde yangın dehşeti
Brezilya’nın en kalabalık kenti Sao Paulo’nun gece kondu mahallesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan
ve hızla yayılan yangında 120 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Hızla yayılan alevlere onlarca itfaiye
görevlisinin müdahale ettiği belirtilirken, yangın nedeniyle yaklaşık 300 ailenin evsiz kaldığı belirtildi.
Yangının yaklaşık 3 saat içinde kontrol altına alındı, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi (Kyn:
EURONEWS, smh.com.au).
VI-20160515-0567-PER --- Peru'da otobüs devrildi: 12 ölü, 29 yaralı
Peru'nun kuzeyinde bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü. Emniyet
yetkilisi, Viru bölgesinde 41 yolcu taşıyan otobüsün yoldan çıkarak takla attığı kazada 12 kişinin
yaşamını yitirdiğini, 29 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır
olduğu belirtilirken, kazanın nedenine dair bilgi verilmedi (Kyn: EURONEWS).
VI-20160515-0568-IND --- Hindistan'da kamyon minibüsle çarpıştı: 15 ölü
Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde çakıl yüklü kamyonun bir minibüsle çarpışması sonucu
15 kişi öldü. Emniyet yetkilileri, aşırı hız yapan kamyonun kontrolden çıkarak 18 kişiyi taşıyan bir
minibüse çarptığını belirtti. Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralıların tedavi altına
alındığını belirtildi. Tuğla ocağı işçileri olduğu bildirilen kurbanların, kiraladıkları minibüsle bir
tapınağa gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160515-0569-YEM --- Yemen'de intihar saldırı
Yemen'in Hadramevt iline bağlı Mukella kentinin Fuh bölgesinde yer alan ve askere yeni alınanların
eğitim gördüğü En-Necde karargâhı önünde intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığı saldırıda
25 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralananlardan bazısının
durumunun kritik olduğu belirtildi. İntihar saldırısın sorumluluğunu terör örgütü DAEŞ üstlendi (Kyn:
AA).
VW-20160515-0570-IRQ --- IŞİD Irak’ta gaz fabrikasını patlattı
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Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyindeki Taci bölgesinde hükümete ait LPG üretim fabrikasına
düzenlenen bombalı saldırıda aralarında polislerin de bulunduğu en az 18 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
IŞİD Örgütü tarafından üstlenilen saldırının bom84balı araçla düzenlenen bir intihar saldırısı olduğu
belirtildi. Fabrikanın kapısında patlatılan bombalı bir aracın ardından içeriye giren beş militanın önce
güvenlik güçleriyle çatıştığı, sağ kalanların da üstlerindeki bombalı düzenekleri patlattıkları öğrenildi.
Durum güvenlik güçleri tarafından yanan gaz tankına giden boruların kapatılmasıyla kontrol altına
alındı. Güvenlik güçlerinin iki intihar saldırganını öldürdüğü, diğer üçünün ise kendilerini patlattığı
belirtildi (Kyn: DHA).
FL-20160515-0571-USA --- Teksas'ta sel: 6 ölü
ABD'nin Teksas eyaletinde şiddetli kasırga sonrası meydana gelen selde 6 kişi öldü. ABD'li yetkililer,
eyalete bağlı Dallas şehrinin 160 kilometre güneydoğusunda kasırga sonrası şiddetli yağışın meydana
getirdiği selde, anne ve 5 torununun çatıya çıktıkları ancak suların çatıya da ulaşması üzerine selde
sürüklendiklerini aktardı. Yetkililer, 5 kişinin cansız bedenlerinin evin uzağında bulunduğunu
belirtirken, bölgedeki selde, toplam 6 kişinin hayata veda ettiği belirtildi. Bölgede çok sayıda ev
tahliye edilirken, 4200 müşteriye ise elektrik verilemediği duyuruldu (Kyn: AA).
VI-20160515-0572-IND --- Hindistan'ın doğusunda tekne battı: 18 ölü
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Burdwan ilçesinde bir köy fuarının ardından eve dönmek isteyen
birçok vatandaşın bindiği kalabalık bir geminin bölgedeki nehirde battığı belirtildi. İlçe yetkilileri,
gecesi geminin batmasının ardından başlatılan onlarca kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında,
şimdiye kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Mürettebatın uyarısına rağmen birçok
yolcunun bindiği teknenin aşırı yük sonucu battığından şüphelendiği belirtilirken, teknenin 28 metre
derinlikte olduğu belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160515-0573-IDN --- Endonezya'da sel
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinin Medan şehrinin Sibolangit ilçesindeki turistik bölge İki Renk
Şelalesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı selde 17 kişi hayatını kaybetti. Sumatra Bölge Afet Yönetim
Ajansı (BPBD), İki Renk Şelalesi'nin bulunduğu bölgede şiddetli yağışların neden olduğu selde 22
kişinin suya kapıldığını açıkladı. Açıklamada etkilenenlerin tatil için gelen üniversite öğrencileri
olduğu belirtilirken, 20 kişi ve 2 rehberi kurtarma çalışmaları sırasında 17 kişinin cesedine ulaşıldığı
belirtildi. Kayıp olan 5 kişiyi arama çalışmaları kapsamında bölgeye Ulusal Arama ve Kurtarma
Kurumundan 55 kişilik bir ekibin sevk edildiği duyuruldu (Kyn: AA).
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