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13 – 19 ŞUBAT 2017
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20170215-0186-TUR --- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Bahçecik mevkiinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu
meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma
ekibinin sevk edildiği belirtilirken, yaralanan 21 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındı (Kyn: haberturk.com).
AC-20170216-0187-TUR --- Konya'da fabrikada zehirlenme
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'nde bulunan 3. Organize Sanayi Sitesi'ndeki
bir fabrikada çalışan 28 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Baş dönmesi ve mide bulantısı
şikâyetleri bulunan işçiler için fabrikaya polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri
tarafından ilk müdahaleleri yapılan ve zehirlenme nedenleri tespit edilemeyen bu kişiler, kent
merkezindeki bazı hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı (Kyn: AA).
EQ-20170216-0188-TUR --- Çanakkale’de 4.6 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Çanakkale ilinin Ayvalık ilçesi Babakale Köyü olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 03.19’da
meydana geldiği ve odak derinliğinin 14.1 kilometre olduğunu açıkladı. Açıklamada ölen yada
yaralanan olmadığı belirtilirken meydana gelen depremin, Çanakkale ilinin yanı sıra çevre illerde de
hissedildiği bildirildi (Kyn: AA, AFAD).
Tarih

Saat

Enlem (N)

2017.02.16

03:19:00

39.5143

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

26.0457

14.1

-.-

4.6

-.-

Yer

Babakale-Ayvancık-Çanakkale

EQ-20170219-0189-TUR --- Şırnak’ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Köyü olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
20.36’da meydana gelen ve odak derinliği 5.0 km olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Uludere
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ilçesinin yanı sıra ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu (Kyn
AA, Kandilli Rasathanesi).
Tarih

Saat

2017.02.19

20:36:40

Enlem (N)

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

37.4928

42.6805

5.0

-.-

4.0

-.-

Yer

Şenoba-Uludere-ŞIRNAK

DÜNYADA:
FL-20170213-0190-USA--- ABD'de barajdaki delik nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
(Son Güncelleme Tarihi: 15.02.2017) ABD’nin California eyaletindeki Oroville Barajı’nda açılan
delik nedeniyle evlerine terk etmek zorunda kalan yaklaşık 200 bin kişi için getirilen tahliye kararı
kaldırıldı. Su baskın riski nedeniyle evlerine terk edenlere dönüş izni verildi. Yetkililer, tehlikenin
yeniden artması durumunda tekrar tahliye kararı çıkabileceğini belirtti (Kyn: EURONEWS).
(İlk Haber Tarihi: 13.02.2017) ABD'nin Kaliforniya eyaletinde son günlerde etkili olan aşırı
yağışların Oroville Baraj Gölü’ndeki su seviyesini yükseltmesi üzerine su seviyesini azaltmak için
tahliye savağını kullanmak isteyen görevlilerin bu bölümde delik ve çatlak olduğunu fark ederken,
delik ve çatlakların yerleşim yerleri için tehlike oluşturması nedeniyle bölge için tahliye kararı verildi.
Deliğin büyümeye başlaması ve su baskınlarına neden olması riski nedeniyle yetkililer, Oroville
kasabası ve civarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanlara bölgeden ayrılmaları ve yüksek yerlere
gitmeleri çağrısında bulunurken, toplamda 188 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği belirtildi. Tahliye
kararının ardından binlerce kişinin araçlarıyla bölgeden ayrılmak için harekete geçtiği, yollarda uzun
kuyruklar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, barajın genel durumunun iyi olduğunu ancak tahliye
savağındaki arızanın tehlike oluşturduğunu, sorunun giderilmesi için çalışıldığını açıkladı (Kyn: AA).
VI-20170213-0191-TWN --- Tayvan’da otobüs kazası: 33 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 14.02.2017) Tayvan’da, adanın güneyindeki Yilan-Nangang ilçelerini
birbirine bağlayan otoyolda gerçekleşen kazada ölenlerin sayısının 33’e yükseldiği bildirildi. Hastaneye
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kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tedavi altındaki
yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.02.2017) Tayvan’da, adanın güney kesimindeki bulunan Yilan-Nangang
vilayetlerini birbirine bağlayan otoyolda meydana gelen kazada 28 kişinin hayatını kaybettiği, 16
kişinin de yaralandığı bildirildi. Otobüsün devrildiği kaza sırasında otobüste 44 kişinin bulunduğu
belirtilirken, Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı
bildirildi (Kyn: AA ).
VW-20170213-0192-PAK --- Pakistan'da bombalı saldırı: 16 ölü, 46 yaralı
Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap'ın başkenti Lahor'da meydana gelen patlamada, 16 kişi hayatını
kaybetti, 70 kişi yaralandı. Saldırının, kentteki Pencap meclis binası yakınlarındaki Mall Caddesi'nde
yapılan bir protesto esnasında patlama meydana geldiği belirtildi. Yüzlerce ilaç üreticisi ve kimyagerin
düzenlediği protesto esnasında, yakınlardaki bir araçta meydana gelen patlamada, olay yerine çok
sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Ölenler
arasında üst düzey polis memurlarının da bulunduğu saldırıyı Cemaat-ul Ahrar örgütünün üstlendiği
duyuruldu (Kyn: DHA).
CW-20170213-0193-TWN --- Tayvan’da son 44 yılın en soğuk günleri
Tayvan’da son 44 yılın en soğuk günleri yaşanırken etkili olan soğuk hava dalgası 154 kişinin ölümüne
neden oldu. Adada etkili olan soğuk hava dalgasından en çok etkilenenler, yaşlılar ile kalp, akciğer,
yüksek tansiyon ve diyabet hastaları olurken, Merkezi Meteoroloji Bürosu, soğuk havanın gelecek
haftaya kadar devam edeceği uyarısında bulundu (Kyn: AA).
WF-20170213-0194-NZL --- Yeni Zelanda'da orman yangınları; acil durum ilan edildi
(Son Güncelleme Tarihi: 16.02.2017) Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki ülkenin üçüncü büyük
kenti Christchurch yakınında çıkan ve acil durum ilan edilmesine sebep olan orman yangınında, Port
Hills bölgesindeki ormanlık alanlarda 11 ev ile 2 kulübenin yandığı, 24 evin boşaltıldığını açıklarken,
binden fazla kişinin tahliye edildiği açıklandı. Yangında 600 hektardan fazla alan kül olurken, milyon
dolarlık Christchurch Tema ve Eğlence Parkı'nın yangın tehdidi altında olduğu açıklandı (Kyn: AA).
15.02.2017 Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda bulunan Christchurch kentinin Port Hills bölgesinde
devam eden orman yangınlarının, rüzgârın yön değiştirerek bazı yerleşim yerleri için tehdit oluşturması
üzerine acil durum ilan edildi. Görülen risk nedeniyle bölgeden 300 kişi tahliye edilirken, yangına
müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 13.02.2017) Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınlarında Port Hills
bölgesinde orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle kontrol altına alınamayan yangının geniş bir alana
yayıldığı belirtildi. Söndürme çalışmalarına 2 uçak, 15 helikopter ve 120 itfaiyecinin katıldığı bildirildi
(Kyn: AA).
EX-20170214-0195-CHN --- Çin'de kömür madeninde patlama: 8 ölü, 3 kayıp
Çin'de ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Lienyüen kentindeki bir kömür madeninde
meydana gelen patlamada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Madende,
patlama sırasında 29 kişinin çalıştığı belirtilirken, işçilerden 18’inin kaçmayı başardığı, 11 kişinin ise
içerde mahsur kaldığı belirtildi. Yetkililer, arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişinin cesedine
ulaşıldığını, kayıp 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi (Kyn: AA).
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VI-20170214-0196-LUX --- Lüksemburg’da korkunç tren kazası
Lüksemburg’dan Fransa'ya giden eden yolcu treninin Bettembourg şehrinin güneyinde bir yük treni ile
çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Sabah 08,45’te meydana gelen kazada, yolcu treninin henüz belirlenemeyen bir sebeple güzergahı
üzerindeki "dur" uyarısını dikkate almadan yoluna devam etmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Yük
treninin lokomotifinin yolcu treninin içine girdiğini ve çok sayıda vagonun raydan çıkarak etrafa
dağıldığı belirtilirken, kafa kafaya çarpışan tren vagonlarının içinde çok sayıda yolcunun sıkıştığı
belirtildi. Kaza nedeniyle Fransa-Lüksemburg arasındaki tren seferlerine 48 saat süreyle ara verildi
(Kyn: AA).
VW-20160215-0197-IRQ --- Musul'da semt pazarına bombalı saldırı: 12 ölü, 33 yaralı
Irak'ın Musul kentine bağlı Ez-Zehra Mahallesi'ndeki bir semt pazarında gerçekleştirilen intihar
saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 33 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının
2 intihar eylemcisi tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, saldırıda çevrede bulunan pek çok
dükkanda büyük hasar meydana geldi (Kyn: haberturk.com).
EN-20170215-0198-CHN --- Çin'de hava kirliliği nedeniyle sarı alarm
Çin'in başkenti Pekin'de ağır hava kirliliği nedeniyle sarı alarm verildi. Havadaki zararlı parçacık oranı
PM 2,5 değerinin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen
limitin 6-8 katına çıkması nedeniyle verilen sarı alarm nedeniyle kentteki inşaat faaliyetleri geçici
olarak durduruldu. Çin Çevre Koruma Bakanlığı, ülkedeki hava kirliliği nedeniyle 15 Şubat'tan 15
Mart'a kadar 260'ın üzerinde denetim görevlisini başkent Pekin dahil ülkenin 18 şehrinde
görevlendirecek olup 18 gruptan oluşacak söz konusu denetim ekipleri, yerel yönetimler ve şirketlerin
hava kirliğiyle mücadele performanslarını denetleyecek ve hava kalitesine zarar verdiği tespit edilen
kurumlara ceza yazacağı bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170217-0199-IRQ --- Bağdat'ta intihar saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat’ta bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 52 kişinin öldüğü, 66
kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının, Bağdat’ın doğusundaki Es-Sadr Kenti semtinin El-Hubeybiyye
bölgesindeki ikinci el araba pazarı yakınında bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtilirken, bölgede
çok sayıda araç ve dükkan da hasar meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı (Kyn: star.com.tr).
VW-20170216-0200-PAK --- Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 88 ölü
(Son Güncelleme Tarihi: 17.02.2017) Pakistan'ın Sehvan Şerif kentinde Lal Şahbaz Kalender
türbesine dün düzenlenen canlı bomba saldırısında ölenlerin sayısı 88'e yükseldi. Sind sağlık
kurumundan yapılan açıklamada, ölü sayısı 88'e yükseldi. 343 kişinin yaralandığı saldırıda 76 kişinin
durumu ciddiyetini koruyor. DEAŞ terör örgütünün üstlendiği saldırı sırasında yüzlerce kişi türbede
bulunuyordu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.02.2017) Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletine bağlı Sehvan kentindeki sufi
âlimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde düzenlenen intihar saldırısında 72 kişi hayatını
kaybetti, 150 kişi yaralandı. Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde
meydana gelen patlama esnasında, yüzlerce insanın türbe etrafında bulunduğu belirtilirken, İntihar
bombacısının türbenin "Altın Kapısı"ndan içeri girdiğini belirten kaynaklar, saldırının akşam
namazından sonra meydana geldiğini bildirdi. En az 72 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar çevre
hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi. Hayatını
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kaybedenler arasında, 4 çocuk ve 12 kadının bulunduğu öğrenildi. Saldırıyı, DEAŞ terör örgütü
üstlendi (Kyn: star.com.tr).
FL-20170216-0201-IDN --- Endonezya'da seller binlerce kişiyi etkiledi
(Son Güncelleme Tarihi: 22.02.2017) Endonezya'nın başkenti Cakarta'da etkili olan şiddetli
yağmurların yol açtığı sellerde 2 kişi hayatını kaybetti, binlerce ev sular altında kaldı. Ulusal Afet
Ajansı, bir haftadır aralıksız süren muson yağmurlarının Cakarta'nın 54 bölgesinde sellere yol açtığını
açıkladı. Açıklamada, sulara kapılan 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, binlerce evin sular altında
kaldığını ve 40 bin kişinin selden etkilendiğini belirtildi. Selden etkilenenlerin güvenli bölgelere
tahliyesi için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, birçok bölgede yardım çadırları kuruldu. Çok
sayıda yolun felaket nedeniyle trafiğe kapatılması sonucu kentte ulaşımda aksamalar yaşandığı
bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 16.02.2017) Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın 7 ilçesinde meydana gelen seller
binlerce kişiyi etkiledi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı, iki gündür aralıksız devam eden yağışlar
nedeniyle 7 ilçede sellerin meydana geldiği, buralarda 3. seviye alarm verildiği belirtildi. Bölgede
yüzlerce evin sular altında kaldığı, mahsur kalanların botlarla güvenli yerlere götürüldüğü, okullarda
mahsur kalan öğrencileri tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Lemahabang, Asjap, Gebang,
Greged, Pangenan, Pabedilan ve Susukanlebak ilçelerinde yardım ve tahliye çalışmaları devam
ederken, su seviyesinin 2 metreye kadar ulaştığı ve afetten yaklaşık 1314 ailenin etkilendiğini bildirildi
(Kyn: AA).
EN-20170216-0202-DEU --- Almanya'da alarm verildi, zehirli gaz çevreye yayıldı
Almanya'nın Oberhausen kentinde bulunan bir kimya fabrikasından zehirli gaz bulutunun yükseldiği
bildirildi. Oberhausen İtfaiyesi, fabrikada, içinde sülfürik asit bulunan bir konteynerin kırıldığı ve bu
nedenle çevreye zehirli gaz yayıldığını açıkladı. Açıklamada, sülfürik asidin başka bir sıvı toplama
konteynerine aktığı ve burada kimyasal reaksiyona girerek zehirli bir gaz bulutu oluşturduğu belirtildi.
Belediye de bölge sakinlerini zehirli gaza karşı uyararak, gerekli olmadığı sürece dışarı çıkılmaması,
pencere ve kapıların kapalı tutulması çağrısında bulundu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı
bildirildi (Kyn: AA).
CW-20170216-0203-MNG --- Moğolistan için acil yardım çağrısı
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Moğolistan'da "dzud" olarak bilinen
çok sert kış şartlarından etkilenen ailelere yardım yapılabilmesi için uluslararası acil yardım çağrısında
bulundu. Ülkenin yüzde 70'inin karla kaplı olduğu ve sıcaklığın -35'lerde olduğu belirtilirken, kış
mevsimi boyunca 42 binden fazla çiftlik hayvanının telef olduğu açıklandı. Açıklamada, sert kış
koşullarından dolayı durumun kötüye gittiği ülkedeki 21 ilin 17'sinde yaşayan 157 bin kişinin
"dzud"tan büyük risk altında olduğu ifade edildi. Sert kış koşullarının en çok vurduğu 11 bin kişinin 10
aylık temel ihtiyaçlarının karşılanması için 655 bin 500 İsviçre frangı tutarında uluslararası acil yardım
çağrısında bulunulan açıklamada, oluşacak fondan belirlenen ailelere de şartsız olarak 100 frank nakit
yardımı yapılacağı kaydedildi (Kyn: AA).
VI-20170216-0204-VEN --- Venezuela'da kamyon ile otobüs çarpıştı: 16 ölü, 50 yaralı
Venezuela'nın Karabobo eyaletinde bir çimento mikser kamyonu ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 16
kişi hayatını kaybederken, en az 50 kişi yaralandı. Karabobo Sivil Savunma ve Afet İdaresi Başkanı,
Guigüe-Valcia karayolunda meydana gelen kazanın yerel saatle sabah 6.30 civarında meydana
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geldiğini ve kaza sonrası, asker, polis, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin olay yerine geldiği ve
yaralıları en yakın hastaneye sevk ettiğini açıkladı (Kyn: İHA).
VW-20170217-0205-AFG --- Afganistan'da DEAŞ karakola saldırdı: 17 ölü
Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Deh Bala ilçesindeki askeri
karakola saldırdı. Nangarhar İl Şura Başkanı, DEAŞ militanlarının, gece saatlerinde Deh Bala'nın
Miyah Baba bölgesindeki askeri karakola 3 koldan saldırıldığını açıkladı. Açıklamada, saldırı sonucu
17 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, DEAŞ üyelerinin karakolun kontrolünü de ele geçirdikleri
bildirildi. 201. Silab Kolordu Komutanlığı İkinci Tugay Komutanı, saldırının ardından çıkan çatışmada
33 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıkladı (Kyn: AA).
TC-20170217-0206-USA- - ABD'de fırtına 2 can aldı
ABD'nin California eyaletinin güneyini etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına 2 kişinin ölümüne yol
açtı. Los Angeles yakınlarında heyelan endişesiyle yüzlerce evin tahliye edildi. Yetkililer, etkili olan
fırtınada biri Los Angeles'in Sherman Oaks bölgesinde, diğerinin ise Victorville'de olmak üzere 2
kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Fırtına nedeniyle Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda
250'den fazla uçuşun aksadığı, bölgede çok sayıda otoyolun kapatıldığı ve tren seferlerinin iptal
edildiği bildirildi. Fırtınanın gün boyunca eyalette etkili olacağı belirtildi (Kyn: AA).
TC-20170217-0207-MOZ --- Mozambik'te fırtına: 7 ölü
Mozambik’in turistik şehri Inhambane’yi etkisi altına alan fırtına nedeniyle 7 kişinin hayatını
kaybettiği, 130 bin kişinin de mağdur olduğu bildirildi. Afet Yönetimi Ulusal Enstitüsü, saatte 100
kilometre hızı bulan fırtına 20 binden fazla evin de yıkılmasına neden olduğunu açıkladı. dığı bildirildi.
İnhambane’de fırtınanın ardından sel de meydana gelirken, bölge sakinleri büyük korku yaşadıklarını
belirtti (Kyn: İHA).
VI-20170218-0208-BEL --- Belçika'da yolcu treni kaza yaptı: 1 ölü 27 yaralı
Belçika’da bir yolcu treninin kaza yapması sonucu1 kişi öldü; 3’ü ağır 27 kişi yaralandı. Brüksel
seferini yapan tren başkentin 25 kilometre doğusundaki Leuven istasyonundan hareket etmesinden
hemen ardından raydan çıktı. Arama kurtarma ekipleri 1 kişinin vagon altında kalarak hayatını
kaybettiğini duyurdu. İki vagonun yan yattığı olay sırasında trende yaklaşık 100 yolcu bulunduğu
belirtilirken, Brüksel ile Liege arasındaki tren seferleri iptal edildi (Kyn: EURONEWS).
FL-20170218-0209-IRN --- İran'da Hanif Barajı yıkıldı
İran'da ülkenin güneyindeki Kerman eyaletine bağlı Berdsir ilçesinde bulunan Hanif Barajı'nın, bölgede
etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yıkılması sonucu, ilçedeki birçok evi su bastı. Ülkenin güneyini
etkisi altına alan şiddetli yağışın meydana getirdiği sel felaketinde 90 köy yolu kapanırken, 800
küçükbaş ve büyükbaş hayvanın telef olduğu ve bölgedeki 10 bin evin hasar gördüğü belirtildi (Kyn:
AA).
AC-20170218-0210-ZAF--- Güney Afrika'da metan gazı zehirlenmesi: 6 ölü
Güney Afrika'nın Durban kentinde bulunan deniz üssünde metan gazından zehirlenen 6 kişi hayatını
kaybetti. Gazdan etkilenen 24 kişinin ise hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Durban Deniz
Üssü'nde kanalizasyon çukurundaki gaz sızıntısını gidermeye çalışan 3 işçi ile onlara yardıma giden 3
asker yaşamını yitirdi. Etrafa yayılan gazdan etkilenen 24 kişi ise solunum güçlüğü şikâyetiyle
çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik tedbirleri nedeniyle olay yerine basın mensuplarının
alınmadığı belirtildi (Kyn: AA).
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VI-20170218-0211-ARG- Arjantin'de otobüs kazası: 19 ölü, 23 yaralı
Arjantin'in Mendoza kentinden Şili'nin başkenti Santiago'ya giden otobüsün And dağları yakında
bulunan bir otoyolda devrilmesi sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza sırasında otobüste 43 kişinin bulunduğunu belirten yetkililer, Yaralıların yakınlardaki Uspallata
kentinde ve Mendoza'daki hastanelere sevk edildiğini, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapatılan
otoyolun tekrar kullanıma açıldığını belirtti (Kyn: AA).
CW-20170219-0212-AFG --- Afganistan'da soğuk hava 25 can aldı
Afganistan'ın kuzeyinde iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava 25 çocuğun ölümüne sebep
oldu. Faryab Emniyet Amiri soğuk havanın, Kohistan, Karamkol, Andhoy, Peştun Kot, Bilçirag ve
Devlet Abad ilçelerinde etkili olduğunu ve ölümlerin bu ilçelerde gerçekleştiğini açıklarken, 6 kişinin
yaralandığını belirtti. Açıklamada, 30 çobandan da haber alınamadığı belirtildi. Ayrıca soğuk hava
nedeniyle bin hayvanın da telef olduğunu ve onlarca köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi (Kyn:
AA).
VI-20170219-0213-LKA --- Sri Lanka'da tekne kazası
Sri Lanka'da ülkenin güneybatısındaki Beruwala kentinden Kalutara kentine dini bir festivale gidenleri
taşıyan 19 tekneden birinin dönüş yolunda alabora olduğu bildirildi. Olayda en az 10 kişinin hayatını
kaybederken, Sri Lanka donanması, hava kuvvetleri ve polis ekiplerinin 9 kişiyi kurtardığı belirtildi.
Bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi (Kyn: AA).
VW-20170219-0214-COL --- Bogota'da patlama: 1 ölü, 24 yaralı
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Macarena semtinde meydana gelen patlamada, 1 polis hayatını
kaybetti, 24'ü polis 26 kişinin yaralandığı ve 6'sının durumunun ağır olduğu bildirildi. Boğa
güreşlerinin yapıldığı Santamaria'nın çok yakınında, yerel saatle 11.40 sıralarında gerçekleşen
patlamada yaralanan 24 polis ve 2 sivil, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede bulunan bazı iş
yerlerinin zarar gördüğü belirtildi. Bogota'daki Macarena semtinde genellikle genç turistlerin tercih
ettiği bir pansiyonun dışındaki atık su kanalına bırakıldığı düşünülen el yapımı bombanın, boğa
güreşlerinin başlamasına birkaç saat kala hayvan hakları savunucuları tarafından düzenlenen protesto
öncesinde patladığı öğrenildi (Kyn: AA).
VW-20170219-0215-SYR --- Suriye'nin başkenti Şam'ın Kabun semtine saldırı
Suriye'nin başkenti Şam'ın Kabun semtine, rejim güçleri tarafından 'fil' adı verilen füzeyle düzenlenen
saldırıda 97 sivilin yaralandığı bildirildi. Kabun semtine sanayi yapımı ''fil'' adı verilen füzelerle
gerçekleştirilen saldırıda yaralanan ve bazılarının durumunun ağır olduğu 97 sivilin çevrede bulunan
hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Sistematik şekilde gerçekleştirilen saldırılarda
halkın tehcire zorlandığı bildirildi (Kyn: star.com.tr).
EX-20170219-0216-SOM --- Somali'de pazar yerine bombalı saldırı: 32 ölü
Somali'nin başkenti Mogadişu’nun doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü bir araçla
düzenlenen saldırıda 32 kişinin öldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı halk pazarının
yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirilirken, yaralıların çevre hastanelere nakledildiği bildirildi.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda bina ve iş yerinde maddi hasar oluştuğunu belirtti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı (Kyn: AA).
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VW-20170219-0217-SYR --- Suriye'nin Dera kentinde hastaneye saldırı
Suriye’de Dera kentinin Menşiye Mahallesi’nde bir hastaneye gerçekleştirilen hava saldırısında 6
kişinin hayatını kaybettiği onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi. Hastanenin hizmete kapatıldığı
belirtilirken, saldırı sırasında yaralananlar ve hastanede tedavi gören hastalar başka hastanelere sevk
edildi (Kyn: AA).
VW-20170219-0218-SYR --- Şam’da cenaze töreni alanına saldırı
Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Haresta ilçesinde cenaze töreninin yapıldığı alana ''fil'' adı
verilen füzelerle düzenlediği saldırıda 17 sivilin öldüğü, 54 sivilin yaralandığı bildirildi. Rejim
güçlerinin Haresta'nın batı kesimlerinde cenaze töreninin yapıldığı alana sanayi yapımı ''fil'' füzeleriyle
düzenlediği saldırılar nedeniyle halk evlerini terk ederek bu bölgelerdeki güvenli noktalara göç ettiği
belirtildi. Saldırıda yaralananlar sivil savunma ekipleri tarafından çevrede bulunan sağlık merkezlerine
götürüldüğü bildirildi (Kyn: TIMETURK).
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