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15 - 21 NİSAN 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20190415-0347-TUR --- Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Malatya ilinin Hekimhan ilçesine bağlı Mollaibrahim Mahallesi olan 4,5 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. Saat 07.41’de meydana gelen ve odak derinliği 5.6 kilometre olan depremde
can ve mal kaybı yaşanmadı (Kyn: AA).

Tarih

Saat

2019.04.15 07:41:28

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

38.7572

38.1250
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-,-

4.5 4.5

Yer

Mollaibrahim-Hekimhan-MALATYA

VI-20190416-0348-TUR --- Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 34 yaralı
Denizli'de öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 22’si öğrenci 34 kişinin yaralandığı
bildirildi. Kaza Denizli-Antalya karayolu üzerinde Acıpayam ilçesinde meydana gelirken, tur
otobüsünün Çanakkale'ye gittiği ve kontrolden çıkarak devrildiği belirtildi. Kazada, otobüste bulunan
22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok
sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, Acıpayam ve Denizli'deki
hastanelere kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
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DÜNYA’DA
TC-20190415-0349-USA --- ABD'de şiddetli kasırga ve seller 8 kişinin ölümüne neden oldu
ABD'nin Teksas, Mississippi, Louisiana, Arkansas ve Georgia eyaletlerinde şiddetli kasırga ve yağışlar
nedeniyle 3'ü çocuk, 8 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Can
kayıplarının kasırga nedeniyle araç ve evlerin üstüne devrilen ağaçların altında kalma ve şiddetli
yağışlardan oluşan sellerde boğulma şeklinde gerçekleştiği kaydedildi. Kasırgalar nedeniyle özellikle
Teksas'ın doğu bölgelerinde ev ve iş yerlerinin kullanılamayacak şekilde zarar gördüğü ve yaklaşık 90
bin kişinin de elektrik kesintilerinden etkilendiği aktarıldı. Mississippi'de Eyalet Üniversitesi kampüsü
civarında oluşan hortumdan dolayı 21 bin öğrencinin bodrum katlarına sığınarak hava şartlarının
düzelmesini beklediği ifade edildi (Kyn: AA).
FL-20190415-0350-PAK --- Pakistan'da Hayber-Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sel
(Son Güncelleme Tarihi: 18.04.2019) Ulusal Afet Yönetimi Merkezi, ülkenin kuzeybatısında yer alan
Hayber-Pahtunhva, doğusunda Pencap ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde son 3 günde etkili
olan sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 49’a yükseldiğini açıkladı. Fırtına ve sellerde yaralanan
176 kişinin tedavilerinin devam ettiği bildirildi. En az 117 ev ciddi hasar görürken, bazılarının
tamamen yıkıldığı belirtildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 17.04.2019) Ulusal Afet Yönetimi Merkezi, ülkenin kuzeybatısında yer alan
Hayber-Pahtunhva ve güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde son iki günde meydana gelen sellerde
39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. İki eyalette çok sayıda ev
ciddi hasar görürken, bazıları tamamen yıkıldı. Meteoroloji yetkilileri, yağışların iki gün daha
sürmesinin beklendiğini kaydetti (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 15.04.2019) Pakistan'da ülkenin kuzeybatısında yer alan Hayber-Pahtunhva ve
güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde etkili olan yağışların sele neden olduğu bildirildi (Kyn: AA).
SD-20190415-0351-PAK --- Pakistan'da kum fırtınası 5 can aldı
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de etkili olan kum fırtınası nedeniyle 5 kişinin hayatını
kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı bildirildi. Trafik kazalarına da sebebiyet veren kum fırtınası,
Karaçi'de evlerin çatılarının, elektrik direklerinin, ağaçların ve levhaların sökülmesine, okul binalarının
hasar görmesine neden olduğu bildirildi (Kyn: AA).
FL-20190415-0352-GNA --- Gana'da sel 13 can aldı
Batı Afrika ülkesi Gana’nın başkent Akra'ya bağlı Adjei-Kojo bölgesinde iki gündür devam eden
şiddetli yağışların sele neden olduğu bildirildi. Meydana gelen selde, 13 kişinin hayatını kaybettiği,
birçok kişiden de haber alınamadığı belirtildi. Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO)
Basın Sözcüsü, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe
duyulduğunu açıkladı (Kyn: AA).
EP-20190415-0353-COG --- KDC'deki Ebola salgını
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgını nedeniyle son 2 günde 39 kişinin hayatını
kaybettiği bildirildi. Geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgını nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 737'ye yükseldi. KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu
eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 1251 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu
kişilerden 1185'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi (Kyn: AA).
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FR-20190415-0354-CHN --- Çin'de ilaç fabrikasında yangın: 10 ölü
Çin’in Şantung eyaletinin Cinan kentinde bir ilaç fabrikasında çıkan yangında 10 kişinin öldüğü, 12
kişinin yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190415-0355-NGA --- Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü, 14 yaralı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Nasarawa eyaletinin Numa Köyü’nde düzenlenen bir etkinlik
sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda 15 kişinin öldüğü, 14
kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
FR-20190415-0356-FRA --- Paris'te tarihi Notre Dame Katedrali'nde yangın
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının yaklaşık 8,5 saat sonra
söndürüldüğü bildirildi. Yerel saatle 18.50'de başlayan yangın, 03.20'de söndürüldü. Yangında, 93
metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin
müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana binanın kurtarıldığının
bilgisi paylaşıldı (Kyn: AA, DHA).
VW-20190417-0357-LBY --- Trablus'a roket saldırısı: 6 ölü, 35 yaralı
Libya'nın başkenti Trablus'un Ebu Selim bölgesinin hedef alındığı roketatarlı saldırıda 5’i kadın 6
kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
TC-20190417-0358-IND --- Hindistan'da Rajasthan eyaletinde fırtına: 24 ölü
Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer ölenlerden bazılarının yıldırım sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
TC-20190417-0359-IND --- Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde fırtına: 10 ölü
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaleti şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altına girdiği bildirildi. Madhya
Pradeş eyaleti Başbakanı, eyalette şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini
çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, çok sayıda evinde zarar gördüğü belirtildi
(Kyn: AA).
VI-20190417-0360-COG --- KDC'de tekne battı: 150 kişi kayıp
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kivu Gölü'nde, içinde 200'den fazla yolcunun
bulunduğu teknenin batması sonucu 40 yolcunun kurtarıldığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin
kaybolduğu bildirildi, Kaybolanların bulunması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği
belirtildi (Kyn: AA).
VW-20190418-0361-PAK --- Pakistan'da silahlı saldırı
Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganların, otoyolda birkaç yolcu
otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürdüğünün bilgisi paylaşıldı. Gwadar Komiser
Yardımcısı, silahlı kişilerin, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda giden yolcu
otobüslerini durdurduğunu ve içindeki yolcuları dışarı çıkardığını ve 14 kişiyi vurarak öldürdüğünü
açıkladı. Güvenlik güçlerinin olay yerine gittiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi (Kyn: AA).
VW-20190418-0362-NGA --- Nijerya'nın Borno eyaletine Boko Haram saldırısı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Cross Kaura bölgesinde terör örgütü Boko Haram
üyelerinin askeri noktaya düzenlediği saldırıda, 20 askerin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası
çıkan çatışmada 39 teröristin öldürüldüğü belirtildi (Kyn: AA).

Sayfa 3/5
VI: Araç Kazası
EP: Salgın Hastalık
CL: Göçük

SD: Kum Fırtınası
FL: Sel
EQ: Deprem

VW: Terör Saldırısı
TC: Tropikal Fırtına

VA: Volkanik Aktivite
FR: Yangın

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2019-16

FL-20190419-0363-IRQ --- Irak'ın Meysan vilayetinde sel
Irak'ın Meysan vilayetinde şiddetli yağışlar sele neden olurken, meydana gelen selde çok sayıda ev su
altında kaldı. Evleri su altında kalan 50 aile güvenli bölgelere tahliye edilirken, Meysan Sivil Savunma
Müdürlüğü, Meysan vilayetinin Meymune ilçesine bağlı Elbu Saad Köyü’nün aşırı yağışlar nedeniyle
tamamen sular altında kaldığını açıkladı (Kyn: AA).
CL-20190419-0364-ZAF --- Güney Afrika'da kilise çöktü: 13 ölü
Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal bölgesinde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Pentecost kilisesi çöktü.
Kilisenin çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi (Kyn:
AA).
VW-20190419-0365-PSE --- İsrail askerleri Gazze sınırında 37 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 37 kişinin yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
VI-20190419-0366-PAK --- Pakistan'da otobüs devrildi: 8 ölü, 44 yaralı
Pakistan'ın Sind eyaletinin Badin bölgesinde aşırı hız nedeniyle bir otobüsün devrildiği, kazada en az 8
kişinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır olmak üzere 44 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye
kaldırıldığı belirtildi (Kyn: AA).
FL-20190420-0367-IRQ --- Irak'ın Basra vilayetinde sel
Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinin es-Salihiyye bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden
oldu. Meydan agelen selde çok sayıda evin etkilendiği belirtilirken, evleri etkilenen 200 ailenin tahliye
edilerek güvenli bölgelere yerleştirildiği belirtildi. Basra Ortak Operasyonlar Komutanlığı,
selzede ailelerin geçici olarak çadırlara yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, el Havize bataklığından
gelen su seviyesinin yükselmesi sonucu toprak setin çöktüğünü, tarım arazilerinin de su altında
kaldığını belirtti (Kyn: AA).
VI-20190420-0368-KAZ --- Kazakistan'da trafik kazası: 11 ölü
Kazakistan'ın Cambıl eyaletinde otobüs, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen
zincirleme trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edilirken, ölenlerin Özbekistan vatandaşı olduğu belirtildi (Kyn:
AA).
VW-20190421-0369-LKA --- Sri Lanka'da kilise ve otellere saldırı
(Son Güncelleme Tarihi: 24.04.2019) Sri Lanka’da Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef
alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 321’den 359’a yükseldiği açıklandı
(Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 24.04.2019) Sri Lanka’da Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan
bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 321’e yükseldi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 22.04.2019) Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında
hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a çıktığı, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğu kaydedildi (Kyn:
AA).
(İlk Haber Tarihi: 21.04.2019) Sri Lanka’nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerinde
düzenlenen terör saldırılarında 207 kişinin hayatını kaybettiği, 450’den fazla kişinin de yaralandığı
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bildirildi. Patlamalar sabah saatlerinde koordineli olarak Kochchikade’de St. Anthony’s, Katana’da
St.Sebastian ve Batticaloa’da bir kilise ile başkent Colombo'da da beş yıldızlı 3 otelde meydana geldi.
Colombo'da The Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otelleri hedef alındı. İlk patlamalardan
birkaç saat sonra yine başkent Colombo'nun hemen dışındaki Dehiwela'da ulusal hayvanat bahçesi
yakınlarında bir otelde bir patlama daha olduğu belirtilirken, patlamanın ardından, Colombo'un
Dematagoda bölgesinde 8. patlama gerçekleşti. Hükümet yerel saatle akşam 6'dan sabah 6'ya kadar tüm
adada geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca ülke çapında büyük sosyal medya
ağlarına ve mesajlaşma uygulamalarına da engelleme getirildi. Facebook ve Whatsapp'ın da dahil
olduğu engelleme kararının yanlış bilgi ve söylentilerin yayılmaması için alındığı belirtildi. Sri Lanka
Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ölenlerden en az 27'sinin başka ülke vatandaşı olduğunu açıkladı. Türkiye
Sri Lanka Büyükelçisi, iki Türk mühendisin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı (Kyn: BBC).
VA-20190421-0370-IDN --- Bali'de Agung Yanardağı'nda patlama
Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi. Bali Afet
Yönetim Ajansı (BPBD) yetkilileri, adadaki Agung Yanardağı'nda oluşan patlamayla etrafa yayılan kül
ve dumanın dağın zirvesinden 2 bin metreye kadar yükseldiğini aktardı. Yanardağdaki patlamanın
turuncu alarm seviyesinde olduğu belirtilirken, yanardağın 4 kilometrelik alanında faaliyette
bulunulmaması ve Yanardağ civarındaki halka maske takılması uyarısı yapıldı (Kyn: AA).
VW-20190421-0371-MLI --- Mali'nin Guire kentinde terör saldırısı: 10 ölü
Mali’nin Moritanya sınırı yakınlarınki Guire kentinde ordu karargâhına teröristlerce düzenlenen
saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
VI-20190421-0372-IRN --- İran’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 30 yaralı
İran’ın kuzeybatısındaki Loristan eyaletinin merkezi Hürremabad’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi
sonucu 5 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulansın
gönderildiğini kaydeden yetkili, yaralıların durumunun iyi olduğunu belitti (Kyn: AA).

Planlama ve Operasyon Birimi
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