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04 - 10 MART 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20190304-0222-TUR --- Bitlis'te trafik kazası: 22 yaralı
Bitlis'te iki minibüsün çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Adilcevaz-Erciş kara
yolunun 23. kilometresinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenleri taşıyan
minibüsle karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu kazanının meydana geldiği belirtildi.
Kazada, her iki araç şoförünün yanı sıra minibüste bulunan Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmenden
20'si yaralandı. Ambulans ve çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır
olan bir kişi, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı düzensiz
göçmenler de yapılan kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü (Kyn: AA).
VI-20190307-0223-TUR --- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Erzurum'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsü, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kemreli Köyü mevkiinde
devrildiği kazada, kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibinin sevk edildiği, otobüste sıkışan
yaralıların, İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartıldığı belirtildi. Yaralılar, Numune Hastanesi,
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İmranlı İlçe Hastanesi'nde
tedavi altına alındı (Kyn: AA).
DÜNYA’DA
TC-20190304-0224-USA --- ABD'nin Alabama eyaletini vuran hortumda 23 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Alabama eyaletinin Lee County bölgesinde meydana gelen hortumda aralarında çocuklarında
olduğu 23 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hortum, Georgia
eyaletinin güney batısında etkili oldu, çok sayıda evin camları kırıldı ve çatıları uçtu. Bazı evlerin
üzerine ağaç devrilmesi sonucu ailelerin, evlerinde mahsur kaldığını bildiren yetkililerin, Florida ve
Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulunduğu bildirildi (Kyn: haberturk.com).
EP-20190304-0225-COG --- KDC'de Ebola salgını
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 2019 yılı başından bu yana ebola salğını nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısının 287’ye yükseldiği bildirildi. Geçen yıl temmuz sonunda başlayan ve
ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının da 496'ya yükseldiği
bildirildi. KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde patlak veren ve
Ituri eyaletine yayılan salgında, kanamalı ateş vakası 894'e yükseldiği, bu kişilerden 829'unun Ebola
virüsü taşıdığı tespit edildi. 31 kişinin tedavisinin devam ettiği, 302 kişinin ise tamamen iyileştiği
bildirildi (Kyn: AA).
FL-20190304-0226-AFG --- Afganistan'da sel: 8 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde birkaç gündür devam eden yağışların sele neden
olduğu bildirildi. Meydana gelen selde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yüzlerce kişinin de evlerinde mahsur kaldığı belirtilirken, sel nedeniyle binden fazla evin tahrip
olduğu, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
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EP-20190305-0227-LKA --- Sri Lanka'da 8 bin 904 kişide deng humması görüldü
Sri Lanka'da Salgın Hastalıklar Birimi, ülkede 2019'un ilk iki ayında 8904 kişide deng humması
görüldüğü, bunlardan 2017'sinin başkent Kolombo'da tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, hastalığı
bulaştıran sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi
çevrelerinde çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanmasının gerektiği belirtildi (Kyn: AA).
OT-20190305-0228-BFA --- Burkina Faso'da 100 bin kişi yerinden edildi
Birleşmiş Milletler (BM), Burkina Faso'daki güvenlik sorunları nedeniyle en az 100 bin kişinin evlerini
terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Bu kişilerin 60 bininden fazlasının yılın ilk iki ayında evlerini
terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ülkede 1100 okulun şiddet nedeniyle
kapandığı, 157 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığı kaydedildi. Ülkede 130 bin çocuğun ciddi açlık
tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu vurgulanan açıklamada, 120 bin kişinin de sağlık hizmetlerine
erişimi olmadığı aktarıldı. Burkina Faso'da 900 bin kişinin ağır olarak etkilendiği kriz için acil 100
milyon dolara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi (Kyn: AA).
VW-20190306-0229-AFG --- Afganistan'da özel bir şirkete saldırı: 17 ölü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrindeki özel bir şirket binasına
düzenlenen saldırıda 17 sivilin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Nangarhar Valiliği, Celalabad
Havaalanı yakınındaki bir özel şirket binasına düzenlenen saldırıyı silahlı 5 kişinin düzenlediğini
açıkladı (Kyn: AA).
VI-20190307-0230-IND --- Hindistan'da otobüs kazası: 7 ölü, 20 yaralı
Hindistan'ın Rajastan eyaletinde Pali bölgesinde aşırı hız yapan bir otobüsün karşı yönden gelen başka
bir otobüse çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi (Kyn:
AA).
VW-20190307-0231-IRQ --- Irak'ta Haşdi Şabi Türkmen gücüne saldırı: 6 ölü, 31 yaralı
Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesi yakınında, terör örgütü DEAŞ tarafından Türkmen gücü
Haşdi Şabi'ye düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların bir kısmının Mahmur ilçesindeki hastanelere kaldırıldığını belirten yetkililer, saldırının
ardından Irak güvenlik güçleri tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti (Kyn:
AA).
VW-20190307-0232-AFG --- Afganistan'da devlet erkanının bulunduğu törene roketli saldırı
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Barçi bölgesindeki Musalla Stadında Hazaraların eski lideri Abdul Ali
Mezari’nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla devlet erkânının katılımıyla gerçekleşen törene yapılan roket
ve havanlı saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralananlar
arasında temmuz ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Abdul Latif Pedram'ın da
bulunduğu bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190307-0233-IND --- Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde bombalı saldırı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesi Pulwama şehrinde otobüs durağına düzenlenen el bombalı
saldırıda 1 kişinin öldüğü, en az 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan
yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin, kapalı devre televizyon görüntülerini
kullanarak bombayı atan kişiyi tespit ettiği ve tutukladığı bilgisi paylaşıldı (Kyn: AA).
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VI-20190307-0234-NGA --- Nijerya'da trafik kazası: 14 ölü, 7 yaralı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Osun-Oyo karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, başka bir
yolcu otobüsüyle çarpıştığı bildirildi. Meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise
yaralandığı belirtildi. Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran yetkililer, ölü sayısının artmasından
endişe duyulduğunu belirtti (Kyn: AA).
AC-20190307-0235-MYS --- Malezya'da kimyasal atık sızıntısı
(Son Güncelleme Tarihi: 17.03.2019) Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang
kentinde zehirli kimyasal atık sızıntısının yaşandığı nehirlerden birinin atıklardan temizlendiği
bildirildi. Enerji ve Çevre Bakanı, kimyasal atık kirliliğinin yaşandığı Kim Kim Nehri'ndeki 1,5
kilometrelik alanın atıklardan arındırıldığını duyurdu. Açıklamada, nehirde şu an için kimyasal atık
tehlikesi bulunmadığı, Pasir Gudang Nehri için de temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Çalışmalar kapsamında nehirden 500 ton kirli toprak ve çöp çıkarıldığını, 700 ton kirli suyun ise
arındırıldığı belirtilirken, incelemelerde söz konusu atıklarda benzin, akrolein ve hidrojen klorür başta
olmak üzere sağlığa zararlı 9 kimyasal madde tespit edildiği belirtildi. Kimyasal sızıntıdan
etkilenenlerden 143'ünün hala tedavi gördüğü bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 15.03.2019) Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang
kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısından etkilenerek hastanede tedavi görenlerin sayısı 3555
oldu. Johor Sağlık, Çevre ve Tarım Komitesi, hastanelerde yer kalmadığı için yeni gelen hastaların
şehir merkezindeki kapalı stadyumda kurulan müdahale merkezinde tedavi gördüğünü açıkladı.
Açıklamada, tedavi gören hastaların çoğunun taburcu edildiği, 202 kişinin tedavisinin sürdüğü, 12
kişinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 14.03.2019) Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletine bağlı Pasir Gudang
kentinde yaşanan zehirli kimyasal atık sızıntısından etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 937'ye
yükseldiği, yoğun bakımdaki hasta sayısının da en son 12 olarak kaydedildiği bildirildi. Sızıntının
yaşandığı Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerindeki zehirli atıkların temizlenmesi için ilgili
bakanlıklardan çok sayıda personel bölgeye sevk edildi. Kimyasal atıkların nehre döküldüğü
iddialarının araştırılması için ise bölgedeki 254 fabrikada inceleme başlatılacağı duyuruldu (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 13.03.2019) Malezya'nın güneyinde yaşanan kimyasal atık sızıntısından
zehirlenenlerin sayısı 260’a ulaştı. Johor eyaletindeki Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine sızan
zehirli kimyasal atıklar, bölgede nehre yakın okulları etkilerken, çoğu öğrenci 260 kişi kimyasal
zehirlenmeye uğradı. Zehirli atık tehlikesinin sürdüğünü açıklayan Eğitim Bakanlığı, ikinci bir talimat
verilene kadar Pasir Gudang bölgesinde 111 okulda eğitime ara verildiğini açıkladı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 07.03.2019) Malezya'nın Johor eyaletindeki Pasir Gudang ve Kim Kim nehirlerine
yaklaşık 20 ton ağırlığında zehirli kimyasal atık sızdığı belirtilirken, atıklardan zehirlenen çoğu okul
öğrencisi 103 kişi hastaneye kaldırıldı. Zehirlenme vakalarının ardından bölgedeki 33 okulda eğitime
ara verilirken, eyalet yönetimi, kimyasal atık sızıntısının kaynağını araştırdığı belirtildi (Kyn: AA).
AC-20190307-0236-VEN --- Venezuela'daki elektrik kesintisi
(Son Güncelleme Tarihi:14.03.2019) Venezuela’da ülkeyi 7 Mart’tan bu hafta ortalarına kadar
karanlıkta bırakan ve hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi başkent Caracas’ın
yanı sıra tüm ülkede çok büyük ölçüde giderildiği bildirildi. Venezuela'da ilkokuldan üniversiteye
kadar bütün seviyelerde tatil edilen eğitim kurumlarında ise derslerin yarın başlayacağı açıklandı.
Yetkililer, özellikle başkent Caracas'ta kısmi düzeltilmeler dışında devam ettiği bildirildi. Ayrıca birçok
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bölgesinde şebeke suyu sağlanamayan Caracas'ta vatandaşların park ve bahçelerdeki kaynak ve
hatlardan evlerine su taşımak zorunda kaldıkları da yetkililer tarafından açıklandı. Geçen perşembe
akşamından bu yana kullanılmayan Caracas metrosu da yeniden hizmet vermeye başladı (Kyn:AA).
(İlk Haber Tarihi: 07.03.2019) Venezuela’nın 23 eyaletinden 22’si saat 17.00 sularında elektrik
kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldüğü, kesintiden ötürü ülkede telefon hatlarının çalışmadığı ve
internet erişiminin sağlanamadığı belirtildi. Venezuela hükümeti kesintiye ülkenin doğusunda, Guri
bölgesindeki Simon Bolivar Hidroelektrik Santraline düzenlenen siber saldırının neden olduğunu
duyurduğu ve sorunun düzeltilmesi için çalışıldığını açıkladı. Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan
Venezuela'da tüm ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintisi nedeniyle okulların tatil edileceğini,
devlet daireleri ve özel iş yerlerinde de çalışma yapılmayacağını duyurdu. Kesintinin, akaryakıt
istasyonlarının önünde çok uzun kuyruklara neden olduğu, sekteye uğrayan iletişim ve internet erişimi
nedeniyle Venezuelalıların otoyol kenarlarında sinyal bulunan bölümlerde saatlerce beklediği belirtildi.
Venezuela’daki bazı bankalar ise elektrik sorunundan ötürü gün içinde sınırlı saatlerde hizmet verdiği
bildirildi (Kyn: AA).
VI-20190308-0237-MEX --- Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 25 ölü
Meksika'nın Chiapas kentinin Colonia Francisco Sarabia kasabasında göçmenleri taşıyan kamyonun
devrilmesi sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, ölü
sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtirken, Bölge Savcılığının, kazayla ilgili soruşturma
başlattığı bildirildi (Kyn: AA).
EP-20190308-0238-NGA --- Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneybatısında, Malumfashi bölgesindeki menenjit salgınında 13
kişinin öldüğü bildirildi. Yetkili, ölenlerin tedavi için hastaneye gelmekte geç kaldığını dile getirerek,
salgından etkilenen 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti. Salgının kontrol altına alınması için
çalışma başlatıldığını ifade eden yetkililer, bölge sakinlerine boyun ve baş ağrısı yaşadıklarında hemen
hastaneye başvurmaları uyarısında bulundu (Kyn: AA).
TC-20190308-0239-MWI --- Malavi'de şiddetli yağış ve fırtına 56 can aldı
(Güncelleme Tarihi:14.03.2019) Malavi'de etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısının 56’ya yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi:11.03.2019) Malavi Güvenlik Bakanı, güneydeki 14 bölgede etkili olan yağış ve
fırtına nedeniyle ölü sayısının 23'ten 30'a yükseldiğini belirtti. Yaklaşık 22 bin evin çökmesi ve
ağaçların devrilmesine yol açan yağış ve fırtınada 11 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, 124 kişinin de
yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.03.2019) Afrika ülkelerinden Malavi'nin güneyini etkisi altına alan kuvvetli
yağış ve fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 22 bin evin çökmesine yol açan yağış ve fırtınada 11 kişinin
de kaybolduğunu açıkladı. Açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerin sevk edildiği ve ölü
sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Malavi Devlet Başkanı Arthur Peter Mutharika, ülkede
ulusal felaket ilan edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
EP-20190309-0240-MYS --- Malezya'da deng hummasından 49 kişi öldü
Malezya'da, yılın başından 7 Mart'a kadar toplam 28.580 deng humması vakası görüldüğü, virüsün
bulaştığı 49 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Alınan tüm tedbirlere rağmen ülke genelinde deng
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humması vakalarının geçen yılın ilk üç ayına oranla yüzde 156,4 arttığını belirten yetkililer, aynı
dönemde meydana gelen can kayıplarında da geçen yılki periyoda kıyasla yüzde 88,5 artış
gözlemlendiğini ifade etti (Kyn: AA).
VW-20190309-0241-NER --- Nijer'de Boko Haram saldırısı
Nijer'in güneydoğusundaki Diffa bölgesinin Gueskerou beldesindeki askeri noktaya terör örgütü Boko
Haram'ın mensuplarının düzenlediği saldırıda 7 jandarmanın öldüğü, 20 jandarmanın da yaralandığı
bildirildi. Olayda, 19 terörist öldürülürken, Boko Haram'a ait 5 aracın yok edildiği, 2 aracın da ele
geçirildiği belirtildi. Bölgeye sevk edilen takviye kuvvetlerinin, sınırdan Nijerya'ya kaçan Boko Haram
militanlarının yakalanması için operasyon başlattığının bilgisi verildi (Kyn: AA).
VW-20190310-0242-MEX --- Meksika'da bara silahlı saldırı: 15 ölü
Meksika'nın orta kesiminindeki Salamanca kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15
kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirildi. Emniyet yetkililerinin ve savcılığın
konuyla ilgili henüz açıklama yapmadığı belirtildi (Kyn: AA).
TC-20190310-0243-BRA --- Brezilya'da aşırı yağışlar sele neden oldu
(Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2019) Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana
gelen selde Sao Paulo kentinde ve çevresinde 12 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Sao Paulo
Acil Durum Merkezi, bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım
sağlanamadığını açıkladı. Sao Paulo Valiliği ise, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden
çıkmamalarını istedi. Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi beklendiği
belirtildi (Kyn: AA).
(İlk haber Tarihi: 10.03.2019) Brezilya'da Sao Paulo kenti ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar
sele neden olurken, 7 kişinin ölümüne yol açtı. Sao Paulo itfaiyesi, Ribeirao Pires'de aşırı yağışlar
nedeniyle çöken bir evde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Tamanduatei Nehri'nin taşması sonucu 2, Sao
Bernardo do Campo'da da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı (Kyn: AA).
TC-20190310-0244-POL --- Polonya'da fırtına
Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB), etkili olan şiddetli fırtınanın ülkenin güneyini etkisi altına
alırken, fırtına nedeniyle 5 kişinin yaralandığını, 676 binanın da hasar gördüğünü açıkladı. Ciddi
hasara yol açan fırtına nedeniyle 400 bin evin elektriksiz kaldığı, itfaiyeye 5600 yardım çağrısı
yapıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190310-0245-ETH --- Etiyopya'da yolcu uçağı düştü
Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi bir yolcu uçağının, başkent Addis Ababa'dan
Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı sefer sırasında kalkıştan 6 dakika sonra Addis Ababa'nın 50
kilometre güneyindeki Debre Zeit yakınında düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan 149 yolcu ve 8
mürettebat dâhil toplam 157 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Etiyopya Havayolları, uçağın
pilotunun imdat çağrısı yaptığını ve Addis Ababa'ya geri dönüş için izin istediğini, pilota dönüş izninin
verildiğini açıkladı. Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi, ülkede bir günlük ulusal yas ilan
edildiğini duyurdu (Kyn: AA).
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VI: Araç Kazası
OT: Diğer (Göç)

TC: Tropikal Fırtına
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı

EP: Salgın Hastalık

