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01 - 03 OCAK 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
EQ-20160101-0001-TUR --- Bilecik’te deprem
Dış merkezi Bilecik ilinin İnhisar ilçesine bağlı Tozman Köyü olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem
meydana geldi. 11.11’de meydana gelen ve odak derinliği 5 km olan depremde can ve mal kaybı
olmadı. Depremin, İnhisar ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli
Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.01.01

11:11:14

40.053

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

30.5273

5.0

-.-

4.2

-.-

Yer

Tozman-İnhisar-BİLECİK

WF-20160101-0002-TUR --- Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesi bağlı Patara Mahallesi’nin Çayağzı mevkiinde öğle saatlerinde sazlık alanda
çıkan yangın, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradığı ve 25 hektarlık
ormanlık alanın zarar görmesine neden olduğu bildirildi. Antalya’dan 45 kişilik ekip ile 12 arazöz ve
bir dozerle müdahale edilen yangına, Muğla ve yakın ilçelerden de ekiplerin sevk edildiği belirtilirken,
ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmalarının devam ettiği
belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160101-0003-TUR --- Niğde'de domuz gribinden ölüm
Niğde'nin Ovacık köyünde ikamet eden iki kadının yüksek ateş teşhisiyle Niğde Devlet Hastanesine
başvurduğu ve kadınlardan bir tanesinin hayatın kaybettiği bildirildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi
altına alınan kadınlardan H.A, müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, tedavisi süren G.A'nın
durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. H.A'nın ölüm nedeninin H1N1 virüsü (domuz gribi) olma
ihtimaline karşın yoğun bakım ünitesinde önlem alındığı ve acil servis görevlileri ile servise gelen
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vatandaşlara tedbir amaçlı maske dağıtıldı. Aynı köyden 2'si çocuk 4 kişi de kontrol amacıyla
hastaneye getirildi. H.A'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi
(Kyn: AA).
EP-20160102-0004-TUR --- Adana’da Domuz Gribi: 2 ölü
Adana'da yüksek ateş şikâyetiyle Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden
2'sinin ölüm nedeninin domuz gribi (H1N1) olduğu açıklandı. Domuz gribi şüphesiyle hastanenin
intaniye servisinde özel birim oluşturulduğu ve acil servise hasta kabulünün de durdurulduğu
belirtilirken, tedavi altına alınan ve yapılan müdahalelere rağmen durumu ağırlaşan 3 hastanın hayatını
kaybettiği bildirildi. Ölenlerden alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri 3 hastadan ikisinin ölümüne domuz gribinin neden olduğunu açıkladı.
Açıklamada, virüsün tek başına ölümcül olmadığı, "H1N1"in ölen kişilerden birinde gebeliğe,
diğerinde ise koah hastalığına eşlik etmesinin ölüme yol açtığı belirtildi (Kyn: ntv.com.tr).
DÜNYADA:
VI-20150101-0005-OTH --- Mısır’da tekne battı
Mısır'da Nil Nehri üzerinde Kefr Şeyh ile Buhayra illeri arasında yolcu taşıyan teknenin batması
sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeni ve içinde kaç kişinin
bulunduğuna ilişkin kesin bilginin bulunmadığını belirtirken, nehirde kayıpların olabileceği ihtimaline
karşı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
FR-20160101-0006-PHL --- Filipinler'de gecekondu bölgesinde yangın
Filipinler'de yeni yıl kutlamalarında kullanılan havai fişeklerden bir tanesinin Manila'nın gecekondu
bölgesi Tondo'da bir barakaya isabet etmesi sonucu bine yakın evin yandığını bildirildi. Yetkililer,
binlerce kişinin evsiz kaldığını duyurdu (Kyn: AA).
VW-20160102-0007-USA --- ABD’de silahlı saldırı
ABD'nin California eyaletinin San Bernardino kentinde gelişim yetersizliklerinin tedavisi üzerine
hizmet veren bir engelli merkezine (Inland Regional Center) maskeli 3 saldırganın uzun namlulu
silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda 14 kişi hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği, yaralananların ambülanslarla
en yakın hastanelere kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Binaya bomba yerleştirilmiş olma
ihtimaline karşı Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) timleri ve bomba imha ekiplerinin binada
arama yaptığı bildirildi. San Bernardino kentindeki Inland Regional Center'da 670 kişinin çalıştığı ve
30 bin 200 kişiye hizmet verildiği belirtilirken, saldırı sırasında merkezde kaç kişinin bulunduğu
hakkında açıklama yapılmadı (Kyn: İHA).
CW-20160102-0008-POL --- Polonya'da soğuk hava can almaya devam ediyor
(Son Güncelleme Tarihi: 03.01.2016) Polonya'da ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının eksi 20
dereceye kadar düştüğü ve bu nedenle evsiz 12 kişinin daha donarak öldüğü bildirildi. Can
kayıplarının, Lublin, Slask ve Mazowieckie bölgelerinde yaşandığını belirten yetkililer, Pazar günü 12,
cumartesi günü ise 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Son ölümlerle Polonya'da aşırı soğuklar
nedeniyle son iki ayda yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
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(İlk Haber tarihi: 02.01.2016) Polonya'da ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklığının eksi 20
dereceye kadar düştüğü ve bu nedenle evsiz 9 kişinin donarak öldüğü bildirildi. (Kyn: AA).
VW-20160103-0009-IND --- Hindistan'da hava üssüne saldırı
Hindistan'ın Pencap eyaletinin Pathankot kentinde bulunan hava üssüne yapılan saldırıda 11 kişinin
hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan sınırındaki hava üssüne gerçekleştirilen saldırının ardından çıkan
ve gün boyu devam eden çatışmada 12 askerin de yaralandığı belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160103-0010-IRQ --- Irak'ta askeri üsse saldırı
Irak'ın Salahaddin vilayeti merkez kenti Tikrit'in kuzeyindeki Spyker Askeri Üssü'ne düzenlenen
intihar saldırısında 16 polisin öldüğü, 11 polisin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 3 intihar
eylemcisinin bomba yüklü araçlarla Spyker Üssü'nün batı cephesinden sızarak peş peşe kendilerini
patlattığını belirtti (Kyn: AA).
VW-20160103-0011-OTH --- Mısır'da askere mayınlı tuzak: 10 ölü
Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde bulanan Refah kentinde, IŞİD terör örgütünün, devriye gezen güvenlik
güçlerine ait bir zırhlı araç ve içinde askerlerin bulunduğu ambulansa yönelik gerçekleştirdiği saldırıda
10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, saldırının yola döşenen mayınların patlatılması
sonucu gerçekleştirildiğini belirtti (Kyn: hurriyet.com.tr).

Afet Planlama ve Operasyon Birimi
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