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28 OCAK – 03 ŞUBAT 2019
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
FP-20190128-0092-TUR --- Siirt’te gıda zehirlenmesi şüphesi
Siirt'te, aynı iş yerinde çalışan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Siirt Merkez Bahçelievler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir çağrı merkezinde öğle
yemeğinden sonra fenalaşan 22 çalışan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil
ambulansları ile Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede müşahede altına
alınan çalışanlardan 19'u yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, 3'ünün tedavisi ise sürüdüğü
açıklandı (Kyn: AA).
VI-20190131-0093-TUR --- İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi
İstanbul’un Kâğıthane ilçesinin Hasdal-Kemerburgaz karayolu üzerinde İstanbul-Antalya seferini
yapan bir turizm şirketine ait otobüs Kemerburgaz mevkiinde devrildi. Meydana gelen kazada otobüste
bulunan yolculardan 2 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığı açıklandı (Kyn: AA).
TC-20190130-0094-TUR --- Mersin'de şiddetli yağış ve fırtına
Mersin'in Erdemli ilçesinde, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan hortumda seralar ve narenciye
bahçelerinin yanı sıra çok sayıda evin de zarar gördüğü bildirildi. İlçede akşam saatlerinde etkili olan
hortum, Limonlu, Tabiye, Kargıcak, Kocahasanlı, Kumkuyu ve Alata mahallelerindeki seralara ve
narenciye bahçelerine zarar verdi. Hortumun 314 çiftçiye ait 577,5 dekar alandaki seralarda 8 milyon
798 bin 500 lira zarara neden olduğu bildirildi. Kesin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan
açıklamada, 9 evin çatısının tamamen, 26 evin kısmen zarar gördüğü belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190131-0095-TUR --- Adana'da midibüs devrildi
Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden
gelen iş makinesine ile çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Çarpışma üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler ve
vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar, çevrede hastanelere kaldırıldı. Karataş
Belediyesine ait midibüsün, Adana-Karataş yolu Solaklı mevkiinde kepçeyle çarpıştığı kazada,
midibüstekilerin, asker uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi. Ekiplerin olay
yerinde incelemesi sürerken, midibüs içerisinde koltuk sayısından fazla yolcunun bulunduğu iddia
edildi (Kyn: AA).
VI-20190201-0096-TUR --- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi
Kayseri'de, Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye gelen yolcu otobüsü, Pınarbaşı-Kayseri arasında
sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildiği kazada, 27 kişinin
yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar, AFAD,
polis ve jandarma ekipleri tarafından otobüsten çıkarıldı. Yaralanan 27 kişi kentteki çeşitli hastanelere
sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda
güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (kyn: haberturk.com).
EQ-20190202-0097-TUR --- Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Dış merkezi Adana ilinin Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca Köyü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem
Sayfa 1/8
VI: Araç Kazası
EP: Salgın Hastalık
FR: Yangın

EQ: Deprem
TC: Tropikal Fırtına
VA: Volkanik Aktivite

VW: Terör Saldırısı
FP: Gıda Zehirlenmesi

LS: Toprak Kayması
FL: Sel

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İtfaiye Daire Başkanlığı
Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü
Afet Bülteni No: 2019-05

meydana geldi. Saat 15.20’de meydana gelen ve odak derinliği 15.8 kilometre olan depremde can ve
mal kaybının yaşanmadığı bildirildi (Kyn: AA, Kandilli Rasathanesi).
Tarih

Saat

Enlem (N)

Boylam (E)

2019.02.02

15:20:37

37.2510

35.8477

Büyüklük
Derinlik (km) MD ML MS

15.8

-.-

4.5 -.-

Yer

Ayşehoca Köyü-Kozan-ADANA

DÜNYA’DA
EP-20190128-0098-MAR --- Fas'ta domuz gribi
(Son Güncelleme Tarihi: 05.02.2019) Fas'ta domuz gribi nedeniyle yaklaşık bir hafta içinde hayatını
kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 03.02.2019) Sağlık Bakanlığı, ülkede hafta başından bu yana 11 kişinin domuz
gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini, 58 kişide de domuz gribi virüsü tespit
edildiğini açıkladı. Açıklamada, domuz gribi sebebiyle tedavi gören 58 kişiden 15'inin iyileştiği, 32
kişinin tedavisinin ise halen sürdüğü kaydedildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 02.02.2019) Fas Sağlık Bakanı, ülkede hafta başından bu yana 9 kişinin domuz
gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlığın, hastalığın
yayılmasını engellemek için çalışmalarına devam ettiğini, hastalığın epidemiyolojik durumunun, önceki
yıllara göre normal seyrettiğini aktardı (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 28.01.2019) Fas'ta domuz gribi nedeniyle Kazablanka kentinde 7 aylık hamile bir
kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, mevsimsel grip virüsleri konusunda
çalışmalarına devam ettiği ve endişe edilecek bir durum olmadığını açıkladı (Kyn: AA).
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FL-20190128-0099-IRN --- İran'da baraj kapaklarının açılması sele neden oldu
(Güncelleme Tarihi: 30.01.2019) İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle
oluşan fazla suyun tahliyesi için Dez barajı kapaklarının açılması sonucu derelerin taşmasıyla 11 ilçede
sel felaketi yaşandığı ve 300 evi su bastığı bildirildi. Yapılan açıklamada selin verdiği maddi zararla
ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 28.01.2019) İran'ın Huzistan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla
suyun tahliyesi amacıyla Dez ve Kerhe baraj kapaklarının açılması sonucu bazı ilçelerde sel meydana
geldi. Söz konusu ilçelerde eğitime ara verildiğini ifade eden yetkililer, selden etkilenen bölge sakinleri
için yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı (Kyn: AA).
TC-20190128-0100-CUB --- Küba'da kasırga
(Son Güncelleme Tarihi: 04.02.2019) Küba'nın başkenti Havana'yı geçen hafta etkisi altına alan
kasırgada ölü sayısı 6'ya yükseldi. Sağlık Bakanı, Havana'yı vuran kasırgada yaralanan ve durumu ağır
olan 13 kişiden ikisinin hastanede hayatını kaybettiğini, böylece kasırga nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiğini açıkladı. Şiddeti 4. kategoriye çıkan kasırgada, Yetkililer,
kasırgada zarar gören 3500'den fazla evin tadilatına ya da enkaz kaldırma çalışmalarına henüz yeni
başlanmış olsa da hafta sonu boyunca afetten etkilenen bölgelerde elektrik, su ve telefon hizmetlerinin
neredeyse tamamen yeniden sağlandığını ifade etti (Kyn: haberler.com).
(Güncelleme Tarihi: 30.01.2019) Küba'nın başkenti Havana'da meydana gelen kasırgada hayatını
kaybedenlerin sayısının 4’e yükseldiği, 195 kişi ise yaralandığı bildirildi. Şehrin kıyı kesimlerinde
kasırga nedeniyle su baskınlarının yaşandığı belirtildi (kyn: milliyet.com.tr).
(İlk Haber Tarihi: 28.01.2019) Küba'nın başkenti Havana'yı etkisi altına alan kasırgada 3 kişi öldü,
172 kişi yaralandı. Havana'nın birçok mahallesini vuran ve büyük zarara yol açan kasırga nedeniyle
kentin büyük bölümü elektriksiz kaldı. Kasırganın vurduğu Regla bölgesinde incelemelerde bulunan
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, hasarın ağır olduğunu ve askeri birliklerin afet bölgesinde görev
yaptığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20190128-0101-IDN --- Endonezya'da dang humması
(Son Güncelleme Tarihi: 11.02.2019) Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinin Doğu Sumba bölgesinde
dang humması hastalığına yakalananların sayısı 338’e ulaştı. Bölgede dang hummasından 8 kişinin
daha hayatını kaybettiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 28.01.2019) Endonezya'da yılın başından itibaren dang humması nedeniyle 100'den
fazla kişinin öldüğü bildirildi. Dang humması nedeniyle en çok can kaybının 41 kişiyle Doğu Cava
eyaletinde yaşandığını belirten yetkililer, Kuzey Sulawesi'de 13 kişi ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde
de 12 kişinin öldüğünü ifade etti.16 eyalette de can kayıplarının olduğu bilgisini paylaşan yetkililer,
dang humması virüsü taşıyan sivrisineklerin en çok aktif olduğu yağışlı dönemde, yılın başından bu
yana da 372 bölgede toplamda 9634 dang humması vakasının görüldüğünü bildirdi (Kyn: AA).
VW-20190129-0102-SYR --- Suriye’nin İdlib kentinde sivillere saldırı
Suriye'de İran destekli rejim güçlerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki yerleşim
yerlerine düzenlediği topçu saldırılarında en az 5 sivilin hayatını kaybettiği, 25 sivil vatandaşın ise
yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
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EP-20190129-0103-MNG --- Moğolistan'da domuz gribi
Moğolistan'da domuz gribi nedeniyle yılbaşından bu yana 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Moğolistan Sağlık Bakanı, mecliste bir toplantıda yaptığı açıklamada, ülkede ocak ayı başından bu
yana 7 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, domuz gribi olarak bilinen
H1N1 virüsü nedeniyle çok sayıda çocuğun öldüğüyle ilgili haberlerin asılsız olduğunu, sadece 7
yetişkinin hayatını kaybettiğini ifade etti (Kyn: AA).
VW-20190129-0104-YEM --- Yemen'de bombalı saldırı
Yemen'in güneybatısındaki Taiz'de askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 6 kişinin öldüğü, 20
kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırının, Taiz'in batısındaki El-Maha ilçesinde lokanta önünde
park halinde bulunan askeri aracın yakınında bombanın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiğini,
aralarında Abu Dabi TV muhabirinin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, aynı televizyon
kanalında görevli bir muhabirin de olduğu 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını
kaybedenlerden 2'sinin çocuk olduğu, yaralılar arasında askerlerin de bulunduğu belirtildi. Saldırının
sorumluluğunu üstlenen olmazken, Yemen makamlarından resmi açıklama yapılmadı (Kyn:
haberturk.com).
VI-20190129-0105-IND --- Hindistan'da iki araç çarpıştı
Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde iki aracın çarpışması sonucu 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 2
kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, kazanın eyaletin Ujjain bölgesine bağlı
Ramgarh köyünde meydana geldiğini ve ölenler arasında 3 çocuğun da bulunduğunu açıkladı. Kazada
hayatını kaybedenlerin, Nagda şehrindeki bir düğünden döndüğü belirtilirken, 2 kişinin de ağır
yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı (Kyn: ntv.com.tr).
VW-20190129-0106-NGA --- Nijerya'da Boko Haram saldırısı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda, Borno eyaletine bağlı Rann bölgesinde Boko
Haram örgüt militanları silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi
de yaralandı. Bölgede yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, saldırının ardından örgüt ile
ordunun arasında çıkan çatışmada çok sayıda asker de kayboldu (Kyn: hurriyet.com.tr).
VW-20190129-0107-PAK --- Pakistan'da polis karakoluna bombalı saldırı
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki bir polis karakoluna düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 3'ü
polis 9 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin batısındaki Belucistan
eyaletinin Loralai kentindeki saldırı sonrası Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, saldırı, 800 polis
adayının sınav ve mülakatları devam ederken gerçekleştiği, üç kişilik canlı bomba ekibinin saldırıyı
gerçekleştirmek üzere karakola geldiği, teröristlerden birinin saldırının başlamasının ardından
vurulmasıyla üzerindeki bombayı infilak ettirdiği ifade edildi. Diğer ikisinin ise binaya rastgele ateş
açarak kaçtığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, kaçan iki canlı bombayı yakalamak için düzenlenen
operasyonda, teröristlerin vurularak öldürüldüğü belirtildi. Yaralıların askeri helikopterle bölgedeki
hastaneler ile Kuetta kentindeki hastanelere götürüldüğü belirtilirken, yaralanan 21 kişiden 12'sinin
polis, 9'unun ise polis adayı olduğu açıklandı. Güvenliği sağlamak için binaya ordu ve sınır koruma
güçlerinin geldiği kaydedildi (Kyn: AA).
VI-20190129-0108-DJI --- Doğu Afrika'da düzensiz göçmen trajedisi
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kızıldeniz kıyısındaki doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında iki botun
alabora olması sonucu en az 130 düzensiz göçmenin kaybolduğunu, 5 kişinin de cesedine ulaşıldığını
bildirdi. IOM, kazanın ülkenin kuzeydoğusundaki Obock bölgesinin Godorya açıklarında meydana
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geldiğini, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekiplerinin, batan
botlardan iki kişiyi kurtardığını, 3 kadın ve iki erkeğin cansız bedenine ulaştığını açıkladı. En az 130
düzensiz göçmenin ise kaybolduğu belirtildi. Jandarmanın ardından sahil güvenlik güçlerinin de
bölgeye ulaştığı ve halen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı (Kyn: AA).
VA-20190130-0109-IDN --- Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik
Endonezya'nın Cava Adası'nda yer alan Merapi Yanardağı’nda yoğun lav akışı gözlemlendiği bildirildi.
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Merapi yanardağından dün akşam
püskürmeye başlayan lavların dağ yamacından 1400 metre aşağıya ulaşmasıyla bu dönem içerisindeki
en uzun lav akışı olduğunu belirtti. Ülkenin en aktif yanardağlarından Merapi'de, son dönemde
volkanik hareketliliğin giderek arttığına dikkati çeken PVMBG, yanardağın, lavın kraterden yere doğru
etkili şekilde aktığı, volkanik patlama aşamasına girdiğini açıkladı. Püsküren kül nedeniyle yanardağ
civarındaki bazı bölgelerde kül yağmuru oluştu. Yetkililer, yanardağa 3 kilometreden fazla
yaklaşılmaması uyarısı yaptı (Kyn: AA).
FL-20190130-0110-SAU --- Suudi Arabistan'da sel
Suudi Arabistan’da pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkenin farklı bölgelerinde
sel felaketine neden oldu. Sel sonucu ülke genelinde 12 kişi hayatını kaybederken, 271 kişinin de
kurtarıldığı bildirildi. Suudi Arabistan'ın Medine-i Münevvere kentinde şiddetli yağış sel felaketine yol
açarken, su taşkınları nedeniyle caddeler sular altında kaldı. Sel suları altında kalan caddelerde çok
sayıda aracın sürüklendiği belirtilirken, kentte birçok bölgede hasar meydana geldiği, selden Mescid-i
Nebevi ve Cennetül Baki Mezarlığı'nın da etkilendiği belirtildi. Ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk
bölgesinden 137 kişinin tahliye edildiği aktarıldı (Kyn: AA).
VI-20190201-0111-NGA --- Nijerya'da trafik kazası
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını
kaybetti. Bauchi-Jos karayolunda yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen
kazada 14 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma
başlatıldı (Kyn: hurriyet.com.tr).
CW-20190201-0112-USA --- "Kutup Girdabı" ABD'de 21 can aldı
(Son Güncelleme Tarihi: 01.02.2019) ABD'yi çarşamba gününden bu yana esir alan ve "Kutup
Girdabı" adı verilen soğuk hava dalgası nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkeye son
25 yılın en soğuk günlerini yaşatan "Kutup Girdabı"ndan yaklaşık 250 milyon kişinin etkilediği
belirtilirken, soğuk hava ve yol açtığı olumsuz koşulların devam ettiği açıklandı. ABD'de hava
sıcaklıklarının hafta sonu yükseleceği tahmin edilirken uzmanlar soğuk havada dışarıda uzun süre
kalınmaması uyarısında bulundu (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 30.01.2019) ABD'yi "Kutup Girdabı" adı verilen soğuk hava dalgasının etkisi
altına girdiği belirtilirken, soğuk hava dalgasının son 25 yılın en soğuk günlerinin yaşanacağı belirtildi
(Kyn: AA).
FL-20190201-0113-AUS --- Avustralya'da sel
(Son Güncelleme Tarihi: 11.02.2019) Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve
çevresinde geçtiğimiz hafta binlerce evin sulara gömülmesine neden olan sellerin yaklaşık 300 bin
büyükbaş hayvanın ölümüne neden olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, bir yıllık yağmurun bir hafta içinde
düştüğünü, Townsville kenti ve çevresindeki arazilerden suların çekilmesiyle maddi zararın
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boyutlarının netleşmeye başladığını açıkladı. Sezonun kurak geçmesiyle zor anlar yaşayan bölgeyi
vuran sellerin yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki 300 bin büyükbaş hayvanın telef olmasına neden
olduğu açıklandı. Kentlerde sel suları altında kalan binlerce ev ve iş yerinde hasar tespit çalışmaları
sürerken, barajların taşmasına neden olan sellerin bastığı çiftliklerdeki yüzbinlerce hayvanın sele
kapılarak ya da yiyecek bulamayarak telef olduğu belirtildi. Daha fazla hayvan ölümünü önlemek için
çamur içindeki arazilere helikopterlerle yiyecek bırakıldığı bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 03.02.2019) Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve
çevresinde etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu sellerde nehirlerin taştığı, ana yolların, ev ve
iş yerlerinin su altında kaldığı belirtildi. Bölgede eğitime ara verilirken, halka yetkililerin uyarılarını
takip etmeleri çağrısı yapıldı. Muson yağmurlarının en fazla etkili olduğu Townsville'nda yetkililer,
yaklaşık 200 kişinin tahliye merkezinde yaşadığını ve kentte 10 bin evin elektriksiz kaldığını açıkladı
(Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.02.2019) Avustralya'nın orta kesimleri kuraklıkla mücadele ederken son yılların
en şiddetli yağışlarına teslim olan Queensland eyaletinin Townsville kentinde sel meydana geldi.
Meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde de sürmesi beklenen
yağışların neden olduğu sellerden etkilenen bölgelerde yaşayanlara acil servis ekiplerinin uyarılarını
dikkatle takip etmeleri çağrısında bulunuldu (Kyn: AA).
VW-20190201-0114-NGA --- Kamerun'da Boko Haram saldırısı
Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesindeki Limani kentinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği
saldırıda 2 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi. Teröristlerin sınırdaki kente geçen hafta
ulaşan Nijeryalı düzensiz göçmenleri hedef aldığı belirtildi (Kyn: AA).
EP-20190201-0115-IND --- Hindistan'da domuz gribi salgını
(Son Güncelleme Tarihi: 12.03.2019) Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bu yıl 19.380'den fazla domuz
gribi (H1N1) vakası görüldüğünü, hayatını kaybedenlerin sayısının 10 Mart itibariyle 605'e
yükseldiğini açıkladı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 06.03.2019) Hindistan'da, yılbaşından 3 Mart'ta kadar domuz gribi nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 530'a çıktığı bildirildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 21.02.2019) Hindistan'da, yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı 377'ye çıktığı bildirildi. Başkent Yeni Delhi ve çevresinde son 10 günde görülen
700'den fazla yeni domuz gribi vakası ile yılbaşından bu yana H1N1 virüsünden etkilenen kişi sayısı
bin 965'e yükseldiği belirtildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 18.02.2019) Hindistan'da yılbaşından bu yana domuz gribi nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısının 332'ye çıktığı bildirildi. Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en
fazla ölümün gerçekleştiği Racastan eyaletinde bu yıl 3508 vakanın görüldüğü, bunlardan 127'sinin
ölümle sonuçlandığı kaydedildi. Ülke genelinde yılbaşından bu yana 9367 domuz gribi vakası
görüldüğü açıklanmıştı (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 12.02.2019) Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, ülke genelinde
yılbaşından bu yana 9367 domuz gribi vakası görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, son bir haftada 86
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kişinin daha hayatını kaybetmesiyle domuz gribine bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının 312'ye
yükseldiği belirtildi. Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği
Racastan eyaletinde bu yıl 2941 vakanın görüldüğü, bunlardan 107'sinin ölümle sonuçlandığı
kaydedildi (Kyn: AA).
(Güncelleme Tarihi: 11.02.2019) Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, domuz gribi olarak
bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün gerçekleştiği Racastan'da bu yıl 2854 vaka kaydedildiğini
açıkladı. Yetkililer, eyalette hafta sonu 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle yılbaşından bu yana
salgına bağlı ölü sayısının sadece Racastan eyaletinde 105'e çıktığını bildirdi. Eyalette salgının en fazla
Jaipur, Ganganagar ve Sikar şehirlerinde görüldüğü kaydedildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 01.02.2019) Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi, ülke genelinde
yılbaşından bu yana 4.571 domuz gribi vakası görüldüğünü ve bunlardan 169'unun ölümle
sonuçlandığını açıkladı. Açıklamada, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsüne bağlı en fazla ölümün
Racastan eyaletinde kaydedildiği belirtildi (Kyn: AA).
FR-20190201-0116-ARG --- Arjantin'de otel yangını
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otelde çıkan yangında 1 kadının hayatını kaybettiği, aralarında
çocuklarında olduğu 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Obelisco dikilitaşı yakınında bulunan otelde
belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlerin, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşısı sonucu çevredeki
binalara sıçramadan söndürüldüğü belirtildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün
yoğun bakımda olduğu bildirildi (Kyn: AA).
FL-20190202-0117-CHL --- Şili'de sel
Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'ya 1560 kilometre uzaklıktaki Calama bölgesinde
yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağış nedeniyle taşan Loa Nehri'nin sularına kapılan kız
çocuğunu kurtarmaya çalışan 1 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Acil Durum Kurumu yetkilileri, nehir
sularına kapılan iki kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 1200 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini
açıkladı. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, nehirlerdeki su seviyesinin artması nedeniyle durumun endişe
verici olduğunu, kırmızı alarm seviyesine geçildiğini ve bölgelerden tahliye edilen 1200 kişinin de
okullara yerleştirildiğini (Kyn: AA).
VI-20190203-0118-IND --- Hindistan'da tren raydan çıktı
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletine bağlı Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde bir trenin raydan
çıkması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı bildirildi. Demir yolu yetkilileri,
Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını, yaralılardan ikisinin
durumunun ağır olduğunu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı (Kyn: haberturk.com).
LS-20190203-0119-BOL --- Bolivya'da toprak kayması
(Son Güncelleme Tarihi: 04.02.2019) Bolivya'nın Caranavi kenti yakınlarında meydana gelen toprak
kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 16’ya yükseldiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi: 03.02.2019) Bolivya'nın La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki
otoyolda meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Facia
nedeniyle bazı araçların toprak altında kaldığı bazılarının da 200 metre derinliğindeki uçuruma
yuvarlandığı açıklandı. Alto Choro bölgesindeki toprak kaymaları yüzünden bazı arama kurtarma
ekiplerinin olay yerine ulaşamadığını açıklayan yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini
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belirtti (Kyn: haberturk.com).

FL-20190203-0120-CHL --- Bosna Hersek'te sel
Bosna Hersek'in genelinde etkili olan şiddetli yağışların karların erimesine neden olurken, birçok
noktada taşkın ve sel meydana geldi. Meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri
sular altında kaldı. Zenica-Doboj Kantonu Sivil Koruma Ofisi, orta kesimlerdeki Zenica'da yağışla
yükselen nehir debisinin birçok köyde sele neden olduğunu ifade ederek, yardım ekiplerinin sahada
olduğunu açıkladı. Bosna Hersek'in genelinde devam eden yağış nedeniyle nehirlerin üzerindeki
köprüler trafiğe kapatılırken, sel sularının Bugojno-Novi Travnik yolundaki köprü korkuluklarını
yıktığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20190203-0121-RUS --- Rusya'da trafik kazası
Rusya’nın Kaluga şehrinde sabah saatlerinde Kaluga-Vyazma karayolunun 128. kilometresinde bir
yolcu otobüsü yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere toplam 7
kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilileri, 48 yolcu taşıyan otobüste 33 çocuk bulunduğunu ve kazayla
ilgili emniyet yetkililerinin soruşturma başlattığı açıkladı (Kyn: AA).
LS-20190205-0122-GIN --- Gine'de altın madeninde heyelan: 17 ölü
Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde Norassoba kentinde bulunan bir altın madeninde meydana
gelen heyelanda 17 kişinin öldüğü bildirildi. Madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında
kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı. Kurtarılan yaralıların Norassoba Sahra Hastanesine kaldırıldığı
bildirildi (Kyn: AA).
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