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08 - 14 NİSAN 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20190408-0326-TUR --- Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Malatya ilinin Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı Köyü olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Saat 20.38’de meydana gelen ve odak derinliği 5.0 kilometre olan depremde can ve mal
kaybı yaşanmadı (Kyn: AA, AFAD, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

Boylam (E)

2019.04.08

20:38:21

38.7653

38.1547

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

5.0

-,-

4.1

Yer

4.3 Yürektaşı-Arguvan -MALATYA

VI-20190408-0327-TUR --- Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi
Sakarya’da, Anadolu Otoyolu Akyazı Hendek gişeleri Ankara istikametinde, yolcu otobüsünün
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine
çok sayıda ambulans, Karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan 32 kişi, sağlık
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtilirken,
kazayı son anda fark eden soda yüklü tankerin sürücüsü, otobüse çarpmamak için direksiyon kırınca
yoldan çıktığı belirtildi. Öte yandan kaza nedeniyle yolda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı (Kyn:
AA).
FP-20190413-0328-TUR--- İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi
İzmir'in Beydağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanının, mazbatasını aldıktan sonra vatandaşlar
için verdiği yemeği yedikten sonra fenalaşan 81 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları
hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Uygulanan tedavi sonucu 81 kişiden 79 unun taburcu

Sayfa 1/5
VI: Araç Kazası
EP: Salgın Hastalık
TS: Tsunami

FP: Gıda Zehirlenmesi
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
TC: Tropikal Fırtına

EQ: Deprem
LS: toprak Kayması

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2019-15

olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190413-0329-TUR--- Bursa'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 2 ölü
Bursa'da, İstanbul-Çanakkale seferini yapan yolcu otobüsü, Bursa otobanında demir yüklü tıra arkadan
çarptı. İstanbul-Küçükkuyu seferini yapan yolcu otobüsünün, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun
Selçukgazi Tüneli yakınında önünde seyreden demir profil yüklü tıra arkasından çarptığı kazada, 2’si
ağır, 20’den fazla kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü ile yanında bulunan muavinin
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
EP-20190413-0330-TUR--- Kahramanmaraş'ta şarbon karantinası
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir mahallenin şarbon hastalığı şüphesi nedeniyle karantinaya
alındığı belirtildi. Çobanbeyli Mahallesi'nde yediği etten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan
kişide şarbon hastalığından şüphelenilmesi üzerine durum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine
bildirildi. Yaklaşık 1500 hayvanın bulunduğu mahalleye sevk edilen ekiplerin, ilaçlama ve aşı
çalışması başlattığı açıklandı (Kyn: AA).

DÜNYA’DA
FL-20190408-0331-IRQ --- Irak'ta şiddetli yağış sele neden oldu
Irak'ın doğusundaki Diyala kentinde yoğun yağış su baskınları ve sele neden olurken, 70 evin su altında
kaldığı bildirildi. Su basan yerlerde bulunan 186 ailenin güvenli yerlere tahliye edildiğini açıklayan
Irak Savunma Bakanlığı, eş zamanlı olarak tehlikenin giderilmesi yönünde katkı sağlamak amacıyla
askeri ve lojistik destek vermek amacıyla seferberlik ilan edildiğini açıkladı (Kyn: AA).
VI-20190408-0332-CMR --- Kamerun'da yolcu minibüsü tıra çarptı
Kamerun'un güneyindeki Kribi kentine 60 kilometre mesafedeki Elogbatinda Köyü’nde, bir yolcu
minibüsü seyir halindeyken park durumundaki tıra çarptı. Meydana gelen kazada 19 kişinin öldüğü
bildirildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı ve yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı
belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190408-0333-MYS --- Malezya'da otobüs şarampole devrildi
Malezya'nın Sepang şehrinde 43 yolcusu bulunan bir otobüsün yoldan çıkarak, şarampole devrilmesi
sonucu 12 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, şarampole devrilen otobüsün bir
kısmının, 20 metre derinliğindeki bir su kanalına girmesi sonucu şoför ve yolcuların araçta mahsur
kaldığını açıkladı. Açıklamada, şoför ile aralarında Bangladeş, Endonezya ve Nepal vatandaşlarının da
bulunduğu 4'ü kadın 11 yolcunun hayatını kaybettiği, 10'u ağır 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kaza sırasında otobüsün, Nilai kasabasından aldığı 43 işçiyi iş yerlerine götürmekte
olduğu bilgisi paylaşıldı. Ön kısmı tamamen parçalanan otobüstekilerin itfaiye ve kurtarma ekipleri
tarafından çıkarıldığı bildirildi. (Kyn: AA).
VI-20190408-0334-NGA --- Nijerya'da kamyon pazar yerine girdi
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansının (NEMA) Niger Eyalet Direktörü, eyaletin Bida bölgesinde
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonun, pazar yerine girerek çok sayıda kişiyi
ezdiği kazada, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı (Kyn: AA).

Sayfa 2/5
VI: Araç Kazası
EP: Salgın Hastalık
TS: Tsunami

FP: Gıda Zehirlenmesi
FL: Sel

VW: Terör Saldırısı
TC: Tropikal Fırtına

EQ: Deprem
LS: toprak Kayması

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2019-15

VW-20190409-0335-NGA --- Nijerya'da silahlı saldırı
(Son Güncelleme Tarihi: 11.04.2019) Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı
Ungwan Aku Köyü’nde askeri üniformalı silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı saldırıda ölü sayısı 22’ye
yükselirken, saldırıda çok sayıda büyükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda evinde yandığı belirtildi
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 09.04.2019) Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı
saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaduna eyaletine bağlı Ungwan Aku Köyü’nde askeri
üniformalı silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı ve bölge
sakinlerinin korkudan evlerini terk ettikleri belirtildi (Kyn: AA).
TC-20190409-0336-BRA --- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde sel
(Son Güncelleme Tarihi: 10.04.2019) Brezilya'nın Rio de Janeiro kentini etkisi altına alan şiddetli
yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği, 1200 kişinin evlerinden
tahliye edildiği, 220 kişinin ise evsiz kaldığı bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 09.04.2019) Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele
neden olurken, meydana gelen selde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Birçok yerin sular altında
kaldığı kentte eğitime ara verildiğini bildiren yetkililer, halka mümkün olduğunca evlerinden
çıkmamaları uyarısında bulundu (Kyn: AA).
VW-20190409-0337-OTH --- Mısır’ın Sina Yarımadası'nda çifte saldırı
Mısır’ın Sina Yarımadası’nda düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 27
kişinin de yaralandığı bildirildi. İlk saldırının Sina Yarımadası’nın Şeyh Zuveyd kentinde pazar yerine
düzenlendiği, ikinci saldırının da güvenlik güçlerinin geçişi esnasında önceden yerleştirilen bombanın
patlatılması sonucu gerçekleştiği belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190409-0338-MLI --- Mali'de kano battı
Mali'de yolcu taşıyan kanonun nehirde batması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Mali'nin merkezindeki Sarakala yakınlarında Nijer nehrinde yolcu ve eşya taşıyan kanonun aşırı yük
nedeniyle battığı belirtilirken, Olayda nehre düşen 6 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı (Kyn: AA).
FL-20190410-0339-PAK --- Pakistan'da şiddetli yağış ve fırtına sele neden oldu
Pakistan'ın kuzeybatı kesiminde Hayber Pahtunhva eyaletini etkisi altına alan fırtına ve beraberinde
getirdiği şiddetli yağışlar sele neden oldu. Meydana gelen sel nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği,
birçok evin de hasar gördüğü belirtilirken, eyaletin bazı kesimlerine elektrik verilemediği ancak
durumun kontrol altına alındığı bildirildi. Yetkililer şiddetli fırtına ve sağanağın yol açtığı su
taşkınlarında çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti (Kyn: AA).
LS-20190410-0340-IND --- Hindistan'da toprak altında kalan 10 kadın işçi öldü
Hindistan'da sulama kanalında çalışan 10 kadın işçinin, kazdıkları toprak yığının altında kalarak
hayatını kaybettiği bildirildi. Telangana eyaletinin Narayanpet bölgesinde sulama kanalı kazmakla
görevlendirilen 100 kadar işçiden bazıları, kazdıkları toprak yığının gölgesinde dinlenirken meydana
gelen kazada toprak altında kaldı. Üzerlerine toprak düşen işçilerden 5 kişinin kaçmayı başardığı
belirtilirken, üzerlerine toprak düşen işçilerden 10'unun hayatını kaybettiği belirtildi. Toprak altında
kalan Haberde, 10 kadın işçinin cesetlerinin köylülerin de yardımıyla toprak altından çıkarıldığı ifade
edildi (Kyn: AA).
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FL-20190411-0341-IDN --- Endonezya'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 11.04.2019) Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde hafta başından bu yana
etkili olan selden 24 bin 813 kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB)
Sözcüsü, selden etkilenen eyalete bağlı Bandung kenti ve çevresinde 700 kişinin güvenli bölgeye
tahliye edildiğini açıkladı. Açıklamada, Afetin etkili olduğu bölge 8 bin 271 yapının da hasar
gördüğünü ifade etti. Açıklamada ayrıca, 22 Nisan'a kadar acil durum ilan edilen bölgede, afetzedelere
yardım çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 08.04.2019) Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde etkili olan sağanak yağışların sele
neden olduğu bildirildi (Kyn: AA).
FL-20190412-0342-CHN --- Çin'de sel
Çin'in güneyinde Şıncın kentinde şiddetli yağışlar sele neden olurken, meydana gelen selde 7 kişinin
hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Hayatını kaybeden 7 kişinin Luohu ve Futian
bölgelerinde suların tahliyesi için çalışan işçiler olduğu belirtildi. Bölgede arama kurtarma
çalışmalarının devam ettiği açıklandı (Kyn: AA).
TS-20190412-0343-IDN --- Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Endonezya'nın Sulawesi Adası olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adanın güneydoğusunda olan
depremin saat 11.40’da meydana geldiğini ve odak derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.
Sulawesi Adası'nda meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı (Kyn: AA, EMSC).

Tarih

Saat

Enlem (N)

Boylam (E)

2019.04.12

11:40:48

1.81

122.59

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

10.00

6.8
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SULAWESI, INDONESIA
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VW-20190412-0344-PAK --- Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde patlama
Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde meydana gelen patlamada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 48
kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamaya, pazardaki sebzelerin arasına yerleştirilen el yapımı
patlayıcının neden olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, patlamada, Şii Hazara topluluğunun hedef
alındığını açıkladı (Kyn: AA).
VI-20190412-0345-NER --- Nijer'de trafik kazası
Nijer'in başkenti Niamey'de iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 12 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Kazada, 4'ü ağır 12 kişinin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
EQ-20190414-0346-USA --- ABD’nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma
Merkezi (USGS), merkez üssü Büyük Ada'daki Kailua-Kona kentinin 24 kilometre güneybatısı olan
5,3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı. Yerin 10 kilometre altında meydana geldiği
belirtilen depremde henüz herhangi can veya mal kaybı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Sivil
Savunma yetkilileri, deprem nedeniyle adadaki 3300 hanenin elektriğinin kesildiği ve koparak
yuvarlanan kayaların bir kara yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtığını ifade etti (Kyn: AA).
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