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16 - 22 MAYIS 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160516-0574-TUR --- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Bursa'dan Bingöl'e giden ve içinde 35 yolcusu bulunan otobüsün, Kayseri otogarından yolcu aldıktan
sonra çevre yolunda şarampole devrildiği kazada, şoför ve 18 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda
ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelerde tedavi
altına alındı (Kyn: AA).
FL-20160518-0575-TUR --- Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ilçeye bağlı Moymul ve Ada
mahallelerinde sele dönüştüğü ve yaklaşık 50 ev ve iş yeri su altında kaldı. Tavşanlı Belediye
ekiplerinin su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarına başladığı belirtilirken, İtfaiye ekiplerinin,
ihbarlar doğrultusunda su altında kalan evlerde bulunanları tahliye etmeye çalıştığı belirtildi (Kyn:
AA).
FR-20160518-0576-TUR --- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yangın
Sağlık Bakanlığı, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi ve Üroloji
servislerinin bulunduğu B Blok’un üst katında yangın çıktığını açıkladı. Yangın nedeniyle Beyin
Cerrahi ve Üroloji servislerindeki 100'e yakın hasta hastane içerisindeki başka bölümlere tahliye
edildiği belirtilirken, çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği ve kontrol altına aldığı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri, tahliye edilen hastaların Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanelerine nakilleri sorunsuz bir şekilde sağlandığını
ve tedavileri bu hastanelerde devam edeceğini açıkladı (Kyn: AA).
EP-20160519-0577-TUR --- Amasya’da KKKA sebebiyle ölüm
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi H.M. (58) adlı kadının, kene ısırması sonucu
bulaştığı tahmin edilen Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı şüphesiyle hayatını
kaybetti. Merzifon Devlet Hastanesi'ne başvuran kadının burada tahlil yaptırıp daha sonra kendi
isteğiyle Samsun'a gelip, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahlil verdiği belirtilirken,
hastanın bir gün sonra fenalaştığı ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil
servisine kaldırıldığı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği
belirtildi (Kyn: gazetevatan.com).
DÜNYADA:
VW-20160516-0578-IRQ --- Irak'ta bombalı araçla saldırı: 60 ölü
Irak'ın Ambar şehri yakınlarında askerlerin hedef alındığı 11 araçla gerçekleştirilen saldırıda 60'tan
fazla kişinin öldüğü bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160517-0579-IRQ --- Irak’ın başkenti Bağdat’ta saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Şii bölgesindeki Sadr City ilçesinin yakınında bomba yüklü araçla yapılan
saldırıda en az 19 kişi öldü, 17 kişi ise yaralandı (Kyn: AA).
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VW-20160517-0580-SYR --- İdlib'e füzeli saldırı: 12 ölü, 5 yaralı
Suriye'de İdlib kentinin Cesr eş-Şuğur ilçesine bağlı Badama beldesine füzelerle gerçekleştirilen saldırı
sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Badama beldesi sivil savunma
yetkilisi, olayda ölen ve yaralananların tamamının sivil vatandaş olduğunu belirtirken, saldırıda
yaralananların beldedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını belirtti. Beldeye yönelik saldırıda büyük
maddi hasar meydana geldiği açıklandı (Kyn: AA).
FL-20160517-0581-LKA --- Sri Lanka'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2016) Sri Lanka'nda meydana gelen selde ölenlerin sayısının 36’ya
yükseldiği bildirildi. Kaybolan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği
belirtilirken, ülkedeki 196 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 350 bin kişinin ise sel ve
toprak kaymalarından olumsuz etkilendiği belirtildi. Sri Lanka hükümeti, yağışların sürmesi beklenen
cuma günü okulların kapalı olacağını duyurdu. Adadaki 9 bölgede sel ve heyelana karşı halka uyarı
yapıldı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.05.2016) Sri Lanka'da aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 8 kişi
hayatını kaybetti. Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezi, ülke çapında son üç gündür etkili olan yağışların
neden olduğu sellerde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı, 8 kişinin kaybolduğunu
açıkladı. Açıklamada, yağışların sürmesi nedeniyle 134 binden fazla kişinin güvenli bölgelere sevk
edildiği belirtilirken, Sri Lanka Donanmasının, ülke çapında 24 kurtarma ekibi görevlendirdiği belirtildi
(Kyn: AA).
FL-20160517-0582-YEM --- Yemen'de sel felaketi
Yemen'in Reyme ilinde şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtilirken, meydana gelen selde 5
kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca sel nedeniyle birçok evin
kullanılamaz hale geldiği bölgede, tarım arazilerinin yüzde 70'inin zarar gördüğü açıklandı.
Açıklamada, bölgedeki temiz su kaynaklarının da selden etkilendiği, 110 su deposunun tahrip olduğu
belirtildi. Bölgenin dağlık alanlar ve engebeli arazilerden oluşmasının kurtarma operasyonlarını
zorlaştırdığı, evleri selden zarar gören bölge sakinlerinin ise akrabalarının yanına yerleştirildiği
bildirildi (Kyn: AA).
VW-20160517-0583-IRQ --- Irak’ın başkenti Bağdat’ta saldırı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde yer alan ve çoğunlukla Şiilerin yaşadığı Şaab semtinde bir pazar
yerinde canlı bombanın kendini patlatması sonucu gerçekleştirdiği intihar saldırısında 38 kişinin
hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı üstlenen olmadı (Kyn: İHA).
VW-20160517-0584-IRQ --- Bağdat’ın Al Raşit bölgesinde terör saldırısı
Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyinde yer alan Aluva El Raşit bölgesinde bomba yüklü aracın
patlatılması sonucu gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğu, ölü
sayısının ise artmasından endişe edildiği belirtildi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı (Kyn: İHA).
FR-20160517-0585-DEU --- Almanya’da yangın: 3 ölü, 28 yaralı
Almanya’nın Duisburg kentine bağlı Meiderich semtinde 4 katlı bir evde çıkan yangında 1’i çocuk 3
kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında
yaralanan 28 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, yangının zemin katta çıktığı ve kısa
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sürede çatıya ve dış cepheye yayıldığı belirtildi. 90 kişinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu
kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: İHA).
LS-20160518-0586-LKA --- Sri Lanka'da heyelan
(Son Güncelleme Tarihi: 22.05.2016) Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya 72 kilometre mesafedeki
Kegalle bölgesinde meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 56’ya yükseldiği bildirildi. 3 köyün
toprak altında kaldığı Colombo'ya 72 kilometre mesafedeki Kegalle bölgesinde de kayıp olan 120’nin
üzerinde kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, gün içinde
aynı bölgede başka bir köyde de toprak kayması olduğunu, köylüler daha önce tahliye edildiği için
olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Heyelanların devam ettiği bölgede binlerce insan
sığınaklara yerleştirildi. Arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonunu sağlayan yetkililer,
faaliyetlerine şiddetli yağışlar nedeniyle sık sık ara vermek zorunda kaldıklarını belirtti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 18.05.2016) Sri Lanka'nın başkenti Colombo'ya 72 kilometre mesafedeki Kegalle
bölgesinde iki köyün, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda toprak altında kalması sonucu 16
kişinin öldüğünü açıklandı. Aranayake ve Bulathkohupitiya köylerinde hala çok sayıda kişinin göçük
altında olduğunu, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmaları için bölgeye 300'ten fazla asker
gönderildiğini belirten yetkililer, şimdiye kadar göçük altından 150 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını
belirtti (Kyn: AA).
VW-20160518-0587-SYR --- Humus'a hava saldırısı: 13 ölü
Suriye’de Humus ile Hama kentleri arasında yer alan Rastan ilçesine Suriye ordusuna ait savaş
uçağının düzenlediği hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aynı aileden 13 kişi
hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Rastan ilçesinde elektrik ve sularında kesildiği belirtilirken, insani
yardımların da bölgeye gelmediği belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20160518-0588-ECO --- Ekvador’da deprem
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, dış merkezi Ekvador’un Muisne şehrinin 27 kilometre
açığında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesinin ardından Zarate 29 kilometre yakınında 6.9
büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen depremlerde 1 kişi hayatını
kaybetti, 87 kişi de yaralandı. Ülkede aynı gün içerisindeki ilk deprem yerel saatle 02:57’de, ikinci
deprem ise öğleden önce 11:47’de gerçekleşmişti. Depremler nedeniyle bazı kıyı bölgelerinde elektrik
kesintilerinin yaşandığı ve başkent Kito’da binlerce kişinin sokaklara döküldüğü belirtildi (Kyn:
EMSC, DHA).
ZAMAN (UTM)

Enlem Boylam

YER

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)

2016-05-18 11:46:43

00.43

79.71

ZARATE, EKVADOR

6.9

30.0

2016-05-18 02:57:04

00.45

79.84

MUİSNE, EKVADOR

6.7

40.0
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VI-20160519-0589-OTH --- Mısır yolcu uçağı düştü
(Son Güncelleme Tarihi: 20.05.2016) Mısır Silahlı Kuvvetleri’nin Paris-Kahire seferi esnasında dün
radardan kaybolan Mısır Hava Yolları’na ait yolcu uçağının enkazına İskenderiye açıklarında ulaştığı
belirtildi (Kyn: İHA).
(İlk Haber Tarihi: 19.05.2016) Mısır Hava Yolları’na ait Paris-Kahire seferini yapmakta olan MS-804
sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle
Havaalanı’ndan yerel saatle 23.09 kalktığı belirtilirken, uçak Mısır hava sahasına girdikten 16
kilometre sonra, yerden 11 kilometre yükseklikte seyir halindeyken radardan kaybolduğu açıklandı.
Uçakta 3'ü çocuk 56 yolcu ile 7'si uçuş görevlisi olmak üzere 10 mürettebat bulunduğunu belirten Mısır
Sivil Havacılık Bakanlığı, uçakta 30 Mısırlı, 15 Fransız, 2 Iraklı, 1 İngiliz, 1 Belçikalı, 1 Kuveytli, 1
Suudi Arabistanlı, 1 Sudanlı, 1 Çadlı, 1 Portekizli, 1 Cezayirli ve 1 Kanadalı yolcunun bulunduğunu
açıkladı (Kyn: AA).
FL-20160519-0590-AFG --- Afganistan'da sel: 24 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Kohistanat ilçesinde birkaç gündür aralıklarla devam
eden şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtilirken, 24 kişinin yaşanan selde hayatını kaybetti.
Yüzlerce evin sular altında kaldığını ifade eden yetkililer, sele kapılan 35 kişiden henüz haber
alınamadığını belirtti. Yetkililer ayrıca, Taliban'ın kontrolünde olduğu için felaket bölgesine yardım
ulaştırılamadığını kaydetti (Kyn: AA).
VW-20160519-0591-LBY --- Libya'da DAEŞ saldırısı
Libya'nın batısındaki Sirte kentinin 90 kilometre batısında yer alan Buerat el-Hassun bölgesinde bomba
yüklü araçla düzenlenen saldırıda, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı 30 askerin hayatını
kaybettiği, 50 askerin de yaralandığı bildirildi. Saldırıyı DAEŞ terör örgütünün üstlendiği belirtildi
(Kyn: haberler.com).
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LS-20160520-0592-NPL --- Nepal'de heyelan
Nepal'de ülkenin batısındaki Katwada köyünde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 20 evin
toprak altında kaldığı ve 4 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Yetkililer, kayıp 3 kişi için arama
kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti (Kyn: AA).
VW-20160520-0593-AFG --- Afganistan'da patlama: 11 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinin Kaysarhil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın,
sivilleri taşıyan otomobilin bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı belirtilirken, patlamada 11 sivilin
hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı bildirildi. Yetkililer, ölenlerden 5’inin çocuk olduğunu
belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: TIMETURK).
EP-20160520-0594-DOM --- Dominik'te Zika nedeniyle 2 ölüm
Dominik Cumhuriyeti'nde 2 kişinin Zika virüsünün neden olduğu Guillain-Barre sendromundan
hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, ülkede 100 kadar Guillain-Barre vakası bulunduğunu, 6 kişinin
bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Son ölümlerle hayatını kaybedenlerin sayısının
8’e yükseldiği belirtildi (Kyn: TIMETURK).
VW-20160520-0595-SYR --- İdlib'e hava saldırısı: 8 ölü, 19 yaralı
Suriye ordusuna ait savaş uçağının İdlib'in güneydoğusundaki Khan al-Sobol beldesinde yerleşim
alanını düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıda ölen
ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da olduğu belirtilirken, yaralılar beldedeki sahra
hastanelerine kaldırıldı. Hava saldırısında Khan al-Sobol beldesinde çok sayıda yerleşim yerinde büyük
hasar meydana geldi (Kyn: AA).
HT-20160520-0596-IND --- Hindistan’da sıcaklık rekoru kırıldı
Hindistan’da ülke tarihinin sıcaklık rekoru kırıldı. Yetkililer Ülkenin kuzeybatısındaki Racistan
vilayetinde termometreler 51 dereceyi gösterdiğini ve bunun şimdiye kadar ülkede ölçülen en yüksek
değer olduğunu kaydetti. Bununla birlikte ülkede batı ve kuzey vilayetlerde haftasonu boyunca
sıcaklıkların yüksek seyredeceği kaydedildi. Hindistan’da Muson döneminde sıcaklıklar hayati
tehlikeye sebep olacak düzeye kadar çıkabiliyor. Hindistan’da daha önce en yüksek sıcaklık 1956
yılında, 50.6 derece olarak kaydedilmişti (Kyn: EURONEWS).
VW-20160521-0597-SYR --- Halep'e varil bombalı saldırı: 7 ölü, 32 yaralı
Suriye ordusuna ait helikopterlerin Halep'in kuzeyindeki Anadan ilçesi ile kentin batısındaki Han Asel
beldesine varil bombasıyla gerçekleştirdiği saldırıda 7 sivilin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtilirken, yaralılar, söz konusu ilçe
ve beldedeki sahra hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
TC-20160521-0598- BGD --- Bangladeş'te Roanu Kasırgası
Güney Asya ülkelerinden Bangladeş kıyılarına ulaşan tropik Roanu Kasırgası’nın ülkenin güneyinde
etkili olurken yol açtığı şiddetli yağış ve güçlü fırtına, 24 kişinin ölümüne, 500 bin kişinin tahliye
edilmesine neden oldu. Roanu Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar, Bhola, Chittagong ve
Patuakhali bölgelerinde çok sayıda evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökmesi sonucu 5 kişi hayatını
kaybederken, meteoroloji ajansı çok sayıda köyün de su altında kaldığını bildirdi. Hükümet yetkilisi,
Moheshkhali Adası'nda da yaklaşık 100 bin kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti. Kasırganın
etkisini en fazla gösterdiği Chittagong bölgesinde az 40 bin ev zarar gördü. Bangladeş’in güney
kıyılarında Barisal ve Chittagong’ta etkili olan orkanın hızının saniyede 17 ile 24 metreye ulaştığı
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belirtildi. Bangladeş yetkilileri limanları kapatırken balıkçı teknelerinin denize açılmasını yasakladı.
Kasırga, bölgede limanların kapatılmasına ve uçuşların iptal edilmesine neden olduğu ve felaket
nedeniyle birçok yere elektrik verilemediği bildirildi. Başkent Dakka sokaklarının da sel baskınına
uğradığı belirtilirken, Roanu Kasırgası’nın yarattığı zararın çok büyük olduğu ve ilerleyen günlerde
ortaya çıkabileceği belirtildi (Kyn: DHA).
VA-20160521-0599-IDN --- Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nın kül püskürtmesi
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Sinabung
Yanardağı'nın faaliyete geçmesi ve havaya kül püskürtmeye başlaması sonucunda 6 kişinin hayatını
kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Açıklamada, yaralı 3 kişinin durumunun ağır olduğu
belirtildi. Sinabung Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine alarm derecesinin artırıldığını belirten
yetkililer, ölen ve yaralananların püskürme sırasında yanardağ yakınında bulunan Simpang Empat
bölgesindeki Gamber köyünde meydana geldiği belirtti. Sağlık ekipleri, askerler ve arama kurtarma
ekiplerinin etkilenen bölgelerde çalışmalara devam ederken, Sinabung Yanardağı'na en yakın olan
Gamber köyü tamamen boşaltıldı. Başkent Cakarta'nın 1900 kilometre kuzeydoğusundaki yanardağın
kül ve lav püskürmeye devam ettiği, bunun da arama - kurtarma ekiplerinin halen dağın çevresinde
hayatta kalanları arama çalışmalarını zorlaştırdığı, 5 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yanardağın
tekrar patlama olasılığının bulunduğu belirtilirken, Cumartesi öğleden sonra 4 kez patlayan Sinabung
Yanardağı'ndan püsküren küllerin 3 kilometre yüksekliğe çıktığı ve 4,5 kilometre alana yayıldığı ifade
edildi (Kyn: AA).
VW-20160521-0600-IRQ --- Irak'ta saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Ed-Duceyl kasabasında bir intihar bombacısının semt pazarında
gerçekleştirdiği saldırıda 4 sivilin öldüğü, 20 sivilin de yaralandığı bildirildi. Ölü sayısının artabileceği
kaydedilirken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn: TIMETURK).
VI-20160522-0601-VNM --- Vietnam'da zincirleme trafik kazası: 13 ölü, 36 yaralı
Vietnam'ın Binh Thuan ilinin Ham Thuan Nam ilçesinde yerel saatle sabah 04.00 sıralarında iki otobüs
ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında en az 13 kişinin öldüğü, 36'dan fazla kişinin ise
yaralandığı bildirildi. Ham Thuan Nam ilçesinde meydana gelen kazadan hemen sonra ise bir
kamyonun arkadan alev alan iki otobüse çarptığı aktarıldı. Kamyon sürücüsünün kurtulduğu kazada,
yaralananların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi (Kyn: ensonhaber.com).
VI-20160522-0602-THA --- Tayland'da yangın faciası: 18 çocuk öldü
Tayland'ın kuzeyindeki Chiang Rai şehrinin Vingpatao bölgesindeki bir kız yurdunda çıkan yangında
en az 18 kız çocuğu hayatını kaybetti. Polis yetkilileri, yangında 18 kızın cansız bedenine ulaştıklarını,
2 çocuğun halen kayıp olduğunu, 5 kişinin yaralandığını, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu
açıkladı. Yangının çıktığı yerel bir kuruma ait iki katlı binada, dağlık arazilerde yaşayan yoksul
ailelerden gelen 3 -13 yaşları arasındaki kız çocukların kaldığı belirtilirken, yangının sebebinin henüz
bilinmediği, olay yeri inceleme ekiplerinin delil araştırması yaptığı ve yangınla ilgili soruşturma
başlatıldığı belirtildi (Kyn: TIMETURK).
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VI: Araç Kazası
EQ: Deprem
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
TC: Tropikal Fırtına
FR: Yangın

EP: Salgın Hastalık
LS: Toprak Kayması

VA: Volkanik Aktivite
HT: Sıcak Hava Dalgası

