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11 - 17 MART 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20190312-0246-TUR --- Isparta'da trafik kazası
Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde bir minibüsün, yol kenarında duraklama yapan 2 otomobile
çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Saat 20.00 sıralarında
Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağına yakın
bölgede meydana gelen kazada minibüsün, yolun sağ tarafında bekleyen otomobil ile ön kısmında
bekleme yapan başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada 3 sürücü ile birlikte araçlarda yolcu olarak
bulunan toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Isparta Şehir
Hastanesi ile diğer özel hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn:
İHA).
VI-20190315-0247-TUR --- Bursa'da otobüs devrildi
Bursa’da belediyeye ait otobüsün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. Bursa-Keles kara yolunun 45.
kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen otobüste yaralanan 31 kişi, kaza yerindeki müdahalelerinin
ardından ambulanslarla Bursa'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Otobüsün Nilüfer Belediyesine ait
olduğu ve kazanın, araçtaki kişilerin Keles ilçesindeki bir cenaze törenine giderken meydana geldiği
bildirildi (Kyn: AA).
FP-20190315-0248-TUR --- Kahramanmaraş'ta gıda zehirlenmesi şüphesi
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesinde bir lokantada tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan
20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Merkez Onikişubat ilçesindeki
Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, bir lokantadan tavuk döner yediği, yemeğin
ardından da derse dönen öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan 17 öğrenci Necip Fazıl Şehir Hastanesine, 3 öğrenci ise Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan
öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi (Kyn: AA).
FR-20190215-0249-TUR --- İzmir'de hastanede yangın
İzmir’in Konak ilçesi Yenişehir mahallesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yangın çıktı. Saat 13.00 sularında A Blok giriş katındaki elektrik
trafosundan çıkan dumanların yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği, itfaiye ekiplerinin de 12
dakika içinde müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle A blokta elektriklerin
gittiği aralarında yoğun bakım hastalarının da bulunduğu 250-300 hastanın tahliye edildiği bildirildi.
Devam edilen ameliyatlarında bir süreliğine durdurulduğu belirtildi. Hastane yetkilileri tarafından
yapılan açıklamada, tahliye edilen hastaların bir bölümünün hastaneye ait Orhangazi Yiğitbaşı Çok
Amaçlı Spor Salonu'na gönderildiği, bazı hastaların ise ambulanslarla acil servise ve diğer hastanelere
sevk edildiği ifade edildi (Kyn: AA).
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DÜNYA’DA
VW-20190311-0250-NGA --- Nijerya'da silahlı saldırı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletine bağlı Dumama köyünde
kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bölgeye güvenlik güçlerinin sevk
edildiği belirtildi (Kyn: AA).
TC-20190311-0251-CZE --- Çekya’da fırtına nedeniyle yüz binlerce ev elektriksiz kaldı
Çekya’da saatte 200 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına nedeniyle ülke genelinde çok sayıda evin zarar
gördüğü, tren hatlarına devrilen ağaçlar dolayısıyla demir yolu ulaşımının aksadığı, yaklaşık 320 bin
evin de elektriksiz kalmasına yol açtığı bildirildi. Çekya'nın en büyük elektrik tedarikçisi Çekya
Elektrik İşleri (CEZ), ülkenin 14 bölgesinin 10'unda enerjide "kriz durumu" ilan edildiğini
bildirdi. Ülkede 300'den fazla yüksek gerilim hattının fırtınadan zarar gördüğü, ülke genelinde 320 bin
evin elektriksiz kaldığı ifade edildi (Kyn: AA).
VW-20190311-0252-AFG --- Afganistan'da Taliban saldırısı
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Bala Murgab ilçesindeki askeri karakola Taliban
militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 askerin öldüğü bildirildi. Saldırıda 10 askerinde
yaralandığını ifade eden yetkililer, militanların 28 güvenlik görevlisini de esir aldığını belirtti (Kyn:
AA).
VW-20190311-0253-MEX--- Meksika'da silahlı kişiler tarafından 19 kişi kaçırıldı
Meksika'nın kuzeyinde silahlı bir çetenin yolcu otobüsünden 19 kişiyi kaçırdığı bildirildi. Tamaulipas
eyaletinin Reynosa ve San Fernando kentleri arasındaki otoyolda seyreden otobüsü durduran silahlı
çetenin, 19 kişiyi kaçırdığı, 22 yolcuyu otobüste bıraktığı belirtilirken, kaçırılanların Orta Amerikalı
göçmenler olduğunun sanıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190312-0254-YEM --- Yemen'de 48 saatte 22 kişi öldü
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in Haccah vilayetindeki saldırılarda son 48 saatte 12'si çocuk, 10'u
kadın, 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 30 kişinin yaralandığı belirtilen
açıklamada, yaralı çocukların, tedavi için Sana'daki hastanelere gönderildiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190312-0255-CHN --- Çin’de balıkçı teknesi battı
Ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Dayşan ilçesi yerel hükümeti, Çin’in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir
gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatının kaybolduğunu açıkladı.
Cinsi belirtilmeyen bir geminin, bir balıkçı teknesine çarptığını, çarpmanın ardından batan balıkçı
teknesindeki 14 kişilik mürettebatın denize düştüğü açıklandı. Açıklamada, mürettebattan 2 kişinin
kurtarıldığı, 12 kişiden ise haber alınamadığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20190312-0256-PHL --- Filipinler'in Visayas Adası'nda deng humması
(Son Güncelleme Tarihi: 23.03.2019) Filipinler'de deng humması nedeniyle 1 Ocak-23 Mart tarihleri
arasında 210 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
raporda, 1 Ocak-23 Mart arasında, ülkede 52 bin 595 deng humması vakası görüldüğü ve bu rakamın,
geçen yılın aynı döneminde 29 bin 861 olduğu belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 12.03.2019) Filipinler'in Visayas Adası'nda deng humması nedeniyle 17 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Filipinler Halk Sağlığı Merkezi, Visayas Adası'nda yılbaşından bu yana
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3558 deng humması vakası görüldüğünü açıkladı (Kyn: AA).
EP-20190312-0257-YEM --- Yemen'in Zemar kentinde kolera salgını
Yemen’in Zemar kentinde kolera sebebiyle yılbaşından buyana 12 kişinin öldüğü bildirildi. Yetkililer
3600'den fazla kişide şüpheli vaka tespit edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
FL-20190312-0258-IRQ --- Irak'ta 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı
Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde su tutmak için yapılan iki toprak setin bir süredir etkili olan
şiddetli yağışlar nedeniyle aşınarak çökmesi sonucu 40 bin dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığı
bildirildi. Yetkililer, olayda can kaybı olup olmadığı ya da oluşan zarara ilişkin ise herhangi bir bilgi
paylaşmadı (Kyn: AA).
FL-20190312-0259-MOZ --- Mozambik'te sel
(Son Güncelleme Tarihi: 23.04.2019) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK),
Idai kasırgası ve sellerin vurduğu Mozambik’te, 600'den fazla hayatını kaybettiğini, 1600 kişinin de
yaralandığını bildirdi. Ülkede 240 bin evin zarar gördüğünü, 111 bin evin de yıkıldığını aktaran
yetkililer, tahmini 1 milyon 800 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini kaydetti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 23.03.2019) Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te kasırga ve kuvvetli
yağışların yol açtığı sel nedeniyle ölenlerin sayısı 417'ye çıktığı bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 18.03.2019) Mozambik Devlet Başkanı radyoda yaptığı açıklamada, ülkede
yaşanan sel ve kasırga nedeniyle ölü sayısının resmi olarak 84 olarak açıklandı ancak bu rakamın bini
aşabileceğini ifade etti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 13.03.2019) Mozambik Hükümeti Basın Sözcüsü, ülkede şiddetli yağışların
neden olduğu sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66’ya yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, sellerde 6 bine
yakın evin çöktüğünü, 111 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sel mağdurları için Zambezia ve Tete
bölgelerinde 16 geçici yerleşme merkezi kurulduğu, mağdurların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere
bölgeye giyecek, gıda ve battaniye gibi malzemelerin gönderildiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 12.03.2019) Mozambik'te şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle en az 10 kişi
hayatını kaybetti. Yetkililer, tropikal yağışla başlayan fırtınanın şiddetini artırdığını ve sele
dönüştüğünü belirtirken, sellerden 60 binden fazla kişinin etkilendiğini, yağış ve fırtınadan en az 120
bin kişinin olumsuz etkileneceğinin tahmin edildiğini belirtti (Kyn: AA).
FR-20190313-0260-SLE --- Sierra Leone’de yetim eğitim kompleksinde yangın
Sierra Leone’nin başkenti Freetown’da bulunan bir yetimhane eğitim kompleksinde çıkan yangında
ilkokul, ortaokul ve lise binaları kullanılamaz hale geldi. Başkent Freetown’da 2017'de açılan "İsmail,
Selim, Elif, Dila Şen Kardeşler İslam Kardeşliği Yetim Eğitim Kompleksi’nde sabah saatlerinde çıkan
yangında 4 yemekhane, 4 sevgi evi, 8 yatakhane, 1 cami, 2 su kuyusu, 3 okul (lise, ortaokul ve
ilköğretim okulu), 1 idari bina ve 1 bilgisayar laboratuvarı bulunuyordu. Yangında binalar kullanılamaz
hale gelirken, Sierra Leone polisi ve yetkilileri, yangın alanında incelemeler yaptığı belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20190313-0261-BRA --- Brezilya’da silahlı saldırı
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Raul Brasil devlet okuluna silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
Saldırıda 10 öğrencinin öldüğü belirtildi. Brezilya polisi, saldırıyı iki eski öğrencinin yaptığını
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açıklarken, saldırıyı gerçekleştiren iki öğrencinin saldırıdan sonra intihar ettiğini duyurdu (Kyn: AA).
CL-20190313-0262-NGA --- Nijerya'da okul binası çöktü
(Son Güncelleme Tarihi: 15.03.2019) Lagos Sağlık Koordinatörü, önceki gün kentin Ifataji
bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının eski ve bakımsız olması nedeniyle çökmesi sonucu
ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını açıkladı. Açıklamada, 28 kişinin de hastanelerde tedavi altında
olduğu ifade edildi. Lagos Valisi, enkaz alanında incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada,
çöken binada faaliyet gösteren okulun yasa dışı olduğunu dile getirdi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 14.03.2019) Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Lagos eyaletinde
çöken okul binasından 41 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Yaralı kurtarılan 2'si öğretmen 5 yetişkin ile 36
çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmalarının devam
ettiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.03.2019) Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının
çöktüğü bildirildi. Kentin Ifataji bölgesindeki Baden Özel İlkokulu binasının çökmesi sonucu yaklaşık
100 öğrencinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Okul binasının eski ve bakımsız olduğu belirtilirken,
enkaz altında kalan 10 öğrencinin cesedine ulaşıldığı, yaklaşık 50 çocuğun da kurtarıldığı belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi (Kyn: AA).
VW-20190313-0263-SOM --- Somali'de pazara bombalı saldırı
Somali’nin güneybatısındaki bir canlı hayvan pazarında el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 5
kişinin öldüğü,40’tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırının terör örgütü Eş-Şebab
militanları tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20190314-0264-NGA --- Nijerya'da akaryakıt tankeri pazar yerine daldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Anambra eyaletine bağlı Iweka Onitsha bölgesinde kontrolden çıkan
akaryakıt tankerinin pazar yerine dalması sonucu 20 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı
bildirildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe
edildiğini belirtti (Kyn: AA).
CL-20190314-0265-IND --- Hindistan'da yaya üst geçidi çöktü
Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaya üst geçidinin bir kısmının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6
kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Akşam yerel saatle 19.35'te Chhatrapati Shivaji Terminus demir yolu
yakınlarında meydana gelen olayda yaya üst geçidinin beton tabanının bir kısmı çöktü. Olay yerine
sevk edilen itfaiye ve afet yönetim yetkililerinin kurtarma çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Üst geçidin
tadilatta olduğu ancak yaya geçişlerine de açık olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı
kaydedildi (Kyn: AA).
VW-20190314-0266-SYR --- Suriye’nin İdlib kentine hava saldırısı
Suriye'nin kuzeybatısında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Serakib ilçesinde
bulunan sığınmacı kampına hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 45
kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190315-0267-NZL --- Yeni Zelanda’da iki camiye saldırı
Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch’ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve
Linwood'daki camiye cuma namazı sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği
bildirildi. Yeni Zelanda Başbakanı, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişinin
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katledildiğini açıkladı. Terör saldırısı kurbanlarından 2'sinin durumu kritik olmak üzere 36'sının ise
tedavisinin sürdüğü belirtildi. Saldırıyı düzenleyen 1’i kadın 4 kişinin ele geçirildiği bildirildi (Kyn:
AA).
LS-20190316-0268-CHN --- Çin'de toprak kayması
Çin'in Şanşi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Şanşi’nin Linfın kentine bağlı Zaoling kasabasında meydana gelen heyelanda iki
binanın yıkıldığı belirtilirken, 13 kişiden de haber alınamadığı açıklandı. Yerel hükümet heyelanın
ardından arama kurtarma çalışmalarını başlattığı bildirildi (Kyn: AA).
TC-20190316-0269-ZWE --- Zimbabve'de Idai kasırgası
(Son Güncelleme Tarihi: 22.03.2019) Zimbabve'nin Chimanimani bölgesinde etkili olan Idai kasırgası
nedeniyle 145 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi. Zimbabve ordu sözcüsü, Chimanimani
bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış ve tropikal hortum nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarının
devam ettiğini açıkladı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 17.03.2019) Chimanimani bölgesinde etkili olan yağış ve tropikal hortum
nedeniyle ölü sayısının 65'e yükseldiği, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.03.2019) Zimbabve Enformasyon Bakanlığı, Zimbabve’yi etkisi altına alan Idai
kasırgasının Chimanimani bölgesinde yağış ve tropikal hortuma neden olurken, 24 kişinin öldüğü
açıklandı. Yetkili, hortumda bölgedeki yüzlerce evin çöktüğünü, 40 kişinin kaybolduğunu ve yüzlerce
kişinin de yaralandığını açıkladı. Bölgeyi etkisi altına alan kuvvetli yağış ve hortum nedeniyle okulların
tatil edildiği ve yolların kapatıldığı, kaybolan ve mahsur kalanlar için arama-kurtarma çalışmalarının
sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
FL-20190317-0270-IDN --- Endonezya'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 24.03.2019) Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen
selde, ölü sayısının 112'ye çıktığı bildirildi. Bölgedeki afette 107'si ağır olmak üzere 915 kişinin
yaralandığını ifade eden yetkililer, 94 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirtti. Selden toplamda 16 bin
783 kişinin olumsuz etkilendiği, 3876 afetzedenin de 33 noktada güvenli alanlara tahliye edildiği
bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 20.03.2019) Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen sel ve
heyelanlarda, ölü sayısının 104'e çıktığı bildirildi. Ailelerin kayıp bildirimlerine göre, 206 kişinin kayıp
olduğunu belirten yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yetkililer
ayrıca, afetten olumsuz etkilenen 8773 kişinin, 18 farklı noktada kamu binaları gibi çeşitli güvenli
alanlara yerleştirildiğini kaydetti (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi:19.03.2019) Endonezya'nın doğusundaki Papua eyaletinde meydana gelen selde
ölü sayısının 89'a çıktığı bildirildi. Yaralı sayısının 159 olduğunu aktaran yetkililer, afet bölgesinde 74
kişinin halen kayıp olduğu bilgisini aktardı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi:18.03.2019) Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Papua eyaletinin başkenti
Jayapura'da şiddetli yağışların yol açtığı selde, hayatını kaybedenlerin sayısının 70'den 79'a
yükseldiğini açıkladı. Bölgedeki afette 74 kişinin yaralandığı ve 43 kişinin halen kayıp olduğu bilgisi
verilen açıklamada, yaklaşık 12 bin kişinin selden olumsuz etkilendiği belirtildi. Öte yandan
Yogyakarta kentinde meydana gelen sel ve heyelanda da en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin
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kayıp olduğu açıklandı. Afet bölgelerinde, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği
bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi:17.03.2019) Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen selde 70 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Papua eyaleti askeri yetkilileri, eyaletin başkenti Jayapura'da dün etkili
olmaya başlayan şiddetli yağışların sele dönüştüğünü, selden en çok etkilenen Jayapura'ya bağlı
Sentani bölgesinde 63, Ampera bölgesinde de 7 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı. Yetkililer sel felaketi
nedeniyle şu ana kadar 3 binden fazla kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi (Kyn: AA).
VW-20190317-0271-AFG --- Afganistan'da Taliban saldırısı: 22 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetine bağlı Kaysar ilçesinin Erkelil bölgesindeki polis
karakoluna Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 22 güvenlik görevlisinin hayatını
kaybettiği, 20 militanın da yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20190317-0272-MLI --- Mali'de askeri üsse saldırı
Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesindeki Dioura kasabasında bulunan askeri üsse ağır silahlı
saldırganlar, araç ve motosikletlerle düzenledikleri saldırıda 16 ordu mensubu askerin hayatını
kaybettiği bildirildi. Teröristlerin, çok sayıda askeri aracı da kullanılamaz hale getirdiği belirtildi (Kyn:
AA).
FL-20190317-0273-USA --- ABD'nin Nebraska eyaletinde sel
(Son Güncelleme Tarihi: 18.03.2019) ABD'nin orta batı eyaletlerinde etkili olan sel nedeniyle
ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, binlerce kişi de tahliye edildiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 17.03.2019) ABD'nin orta kesiminde yer alan Nebraska eyaletinde etkili olan
şiddetli yağışların sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2
kişinin kaybolduğu belirtildi. Nebraska eyaleti yetkilileri, bir aracın içinde mahsur kalan kişiye yardım
etmeye çalışırken sel sularına kapılan bir kişinin hayatını kaybettiğini, diğer kişinin ise sele rağmen
evini terk etmeyen yaşlı bir adam olduğunu açıkladı. Açıklamada, sel nedeniyle kaybolan 2 kişiden
haber alınamadığı ifade edildi. Yetkililer, birçok köprü ve yola zarar veren sellerden etkilenen
bölgelerde arama kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti (Kyn: AA).
EP-20190317-0274-YEM --- Yemen'in Taiz kentinde kolera salgını
Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, yılbaşından bu yana kolera nedeniyle 8 kişinin hayatını
kaybettiği belirtildi. Hükümet yetkilileri, 2019'un başından bu yana kentte 8 kişi koleradan öldüğünü,
3600'den fazla kişide şüpheli vaka tespit edildiğini açıkladı. Hastalığın çoğunlukla il merkezine bağlı
ilçelerde yoğunluk gösterdiği, yapılan tahliller sonucunda 191 kişinin kolera virüsü taşıdığının
kesinleştiğini kaydedildi. Kentteki yetkili makamların hastalığın yayılmasından endişe ettiği belirtildi
(Kyn: AA).
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