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04 - 10 OCAK 2016
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA MEYDANA GELEN AFETLER
TÜRKİYE’DE:
VI-20160104-0012-TUR --- Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 27 yaralı
Kırşehir'den Ankara yönüne giden yolcu otobüsünün Kırşehir-Kırıkkale karayolunun Özbağ İlçesi
Çuğun mevkiinde yoğun kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrildiği kazada, 8
kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgeye AFAD, 112
Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiği belirtilirken yaralılar ambulanslarla Ahi Evran
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
EP-20160104-0013-TUR --- Mardin'de domuz gribi
Mardin’de domuz gribi şüphesi ile tedavi altına alınan 6 hastadan 2'sinde H1N1 virüsüne rastlanırken
bu kişilerden birinin hayatını kaybettiği bildirildi. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yüksek ateş şikâyetiyle
devlet hastanesine başvuran ve tedavi altına alınan Suriye uyruklu 39 yaşındaki Z.F. adlı kadının virüs
nedeniyle yaşamını yitirdiğini, virüs tespit edilen diğer hastanın genel durumunun ise iyi olduğu
belirtti. Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü, domuz gribi şüphesiyle numune alınan ve Ankara’ya
gönderilen 6 hastadan 2'sinde H1N1 virüsünün pozitif çıktığını, diğer 4 vakanın ise sonuçlarının
beklendiğini belirtti (Kyn: AA).
VI-20160104-0014-TUR --- Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Kırıkkale'den Kırşehir yönüne giden yolcu otobüsünün tipi ve buzlanma nedeniyle Kaman kavşağı
yakınlarında refüje devrildiği kazada 3'ü ağır 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yoğun kar yağışı, gizli buzlanma
ve şiddetli rüzgâr nedeniyle yolda ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160104-0015-TUR --- Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Kırıkkale'den Kırşehir yönüne giden yolcu otobüsünün tipi ve buzlanma nedeniyle Kaman kavşağı
yakınlarında refüje devrildiği kazada 2'ü ağır 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
VI-20160105-0016-TUR --- Konya'da trafik kazası: 6 ölü, 25 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde Ereğli-Adana karayolunun 15. kilometresinde buzlanma nedeniyle
kayganlaşan yoldan çıkan yolcu otobüsünün, refüje çarpıp karşı yola devrildiği, bu sırada Adana'dan
Ereğli istikametine seyreden yolcu otobüsünün de devrilen otobüse çarptığı bildirildi. Kazada, ilk
belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar,
ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli
Devlet Hastanesine kaldırıldı (Kyn: AA).
VI-20160105-0017-TUR --- Ayvalık'ta göçmenleri taşıyan bot battı: 36 ölü
İzmir'in Dikili ilçesinden denize açıldığı sanılan ve içinde kaç kişinin bulunduğu bilinmeyen şişme
botun Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Madra Çayı sahilinde rüzgârın da etkisiyle battığı bildirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için denize açılan göçmenlerden
36’sının cesedine ulaşıldığını, 12 kişinin de sağ olarak kurtarıldığını belirtti. Irak, Cezayir ve Suriye
uyruklu olduklarını tahmin ettiklerini belirten yetkililer, sağ kurtarılan göçmenlerin Ayvalık Devlet
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Hastanesinde tedavi altına alındığını belirtti. Cesetlerin de aynı hastanenin morguna kaldırıldığı
belirtilen açıklamada, havadan ve denizden arama çalışmalarının devam ettiği ve ölü sayının
artabileceği belirtildi. Bölgede görev yapan sahil güvenlik ekiplerinin, 3 bot ve 1 helikopter ile
denizden ve havadan, jandarmanın ise kıyı taraması ile arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi
(Kyn: AA).
EP-20160105-0018-TUR --- İstanbul'da domuz gribi vakası
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yüksek ateş ve solunum yetmezliği
nedeniyle başvuran ve domuz gribi (H1N1) şüphesi ile tedavi altına alınan 1 ve 4 yaşındaki iki çocuğun
testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda ayrı odalarda tedavi
altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160105-0019-TUR --- Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 36 yaralı
Elazığ'dan yola çıkan yolcu otobüsünün Malatya-Kayseri karayolunun Pınarbaşı ilçesine bağlı
Karahalka köyü yakınlarında, tipi ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada,
36 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerine sevk
edilerek otobüsten çıkarılan yaralıların, Pınarbaşı ve Tomarza Devlet hastanelerinde ilk
müdahalelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildiği
belirtildi (Kyn: AA).
FL-20160107-0020-TUR --- Kütahya'da kuvvetli yağış sele neden oldu
Kütahya'nın Simav ilçesinde şiddetli lodosun ardından başlayan kuvvetli yağışın neden olduğu selde
çok sayıda ev ve kamu binasında su baskını yaşandığı bildirildi. Etkili yağış nedeniyle Fatih, 4 Eylül ve
101 Evler mahallerinde yaklaşık 40 ev ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Endüstri Meslek Lisesi'nin
pansiyonunu su bastığı bildirildi. Karayollarındaki su birikintileri nedeniyle trafiğin birçok noktada
durduğu belirtilirken, Emet ilçesine elektrik verilemediği belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160107-0021-TUR --- Zonguldak'ta domuz gribi şüphesi
Zonguldak'ta gribal enfeksiyon şikayetiyle Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesine
başvuran 60 yaşındaki E.Ö, yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk
edildiği bildirildi. E.Ö, buradaki tetkiklerin ardından H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı
belirtildi. Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, hastadan alınan numunelerin Ankara'ya
gönderildiğini, Şu an için 'domuz gribi vardır ya da yoktur' demenin mümkün olmadığını fakat gerekli
tüm tedbirlerin alındığını belirtti (Kyn: AA).
FP-20160107-0022-TUR --- Ordu'da gıda zehirlenmesi
Ordu'da Turnasuyu Anadolu Kız Meslek Lisesi Yurdu'nda kalan 60 lise öğrencisinin akşam
yemeğinden bir süre sonra fenalaştığı ve ilk olarak 20 kız öğrencinin 112 Acil Servis ekiplerince
kentteki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Daha sonra yurtta kalan diğer öğrencilerin de mide bulantısı,
ishal ve baş dönmesi yaşaması üzerine yurda çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk
tedavileri yurtta yapılan öğrencilerin daha sonra Ordu Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastanelere
kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın açıldığı belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160108-0023-TUR --- Çanakkale'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 30 yaralı
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan Suriye, Afganistan ve
Myanmar uyruklu göçmenleri taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpıştığı kazada, 6 kişinin hayatını
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kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ezine-Bayramiç yolu Harharik köprüsü yakınlarında
meydana gelen kazada, çarpışmanın etkisiyle otobüsün Harharik köprüsünden düştüğü belirtildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 2 kişi ile otobüsten dışarıya fırlayan 2 kişi olay
yerinde hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandığı belirtildi. Dere yatağına devrilen otobüsün vinç
yardımıyla kaldırılmasının ardından aracın altında kalan yabancı uyruklu 2 çocuğun daha cansız
bedenlerinin dışarıya çıkarıldığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla Bayramiç ve Ezine devlet
hastanelerine kaldırıldı (Kyn: AA).
VI-20160108-0024-TUR --- İstanbul’un Sarıyer ilçesinde trafik kazası
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde, Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan minibüsün, Bahçeköy'de kontrolden
çıkarak, bir binaya çarpması sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Minibüs, Bahçeköy Caddesi'nde seyir halindeyken virajı alamayarak, 3 katlı bir iş yerinin duvarına
çarptığı, çarpışmanın etkisiyle ön tarafında hasar meydana gelen minibüsteki 27 yolcudan bazıları
araçta sıkıştığı belirtildi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildiği
belirtilirken, yaralıların bir kısmı vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, sıkışanlar da itfaiye
ekiplerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 21 kişinin, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildiği
belirtilirken, yaralılardan 51 yaşındaki V.G.’nin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı (Kyn: AA).
EP-20160108-0025-TUR --- Manisa'da domuz gribi şüphesi
Manisa'da solunum sıkıntısı şikâyetiyle 3 Ocak'ta Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan
M.K., 7 Ocak'ta Manisa Devlet Hastanesine H1N1 virüsü şüphesiyle sevk edildiği ve 3. derece yoğun
bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hastaneye getirildikten 1 saat sonra hayatını kaybettiği
bildirildi. M.K.’nin yapılan tahlillerinde H1N1 virüsünün pozitif çıktığını belirten yetkililer, hastanın
aşırı kilolu, KOAH ve diyabeti olduğunu belirtti (Kyn: İHA).
FP-20160108-0026-TUR --- Kocaeli'de gıda zehirlenmesi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 28 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı
bildirildi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim yapan Akçaova
İlk ve Ortaokulunda, öğle yemeyi yiyen öğrencilerden 28'inde karın ağrısı ve bulantı şikâyeti görülmesi
üzerine okul idaresine durumun aktarıldığı belirtilirken, okul yönetimi tarafından rahatsızlanan
öğrencilerin, servis minibüsüyle Kandıra Devlet Hastanesine götürüldüğü belirtildi. Kocaeli Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına
alınan 28 öğrencinin müşahede altında tutulduğu, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve birkaç saat
içinde taburcu edilmelerini beklediklerini belirtti (Kyn: AA).
EP-20160108-0027-TUR --- Nevşehir'de domuz gribi vakası
Nevşehir Devlet Hastanesine yüksek ateş ve öksürük nedeniyle başvuran ve domuz gribi şüphesiyle
tedavi altına alınan 4 hastadan birinde H1N1 virüsü tespit edildiği bildirildi. Üst solunum yolu
rahatsızlığı ve grip şikâyetiyle 3 gün önce hastaneye başvuran B.Ç. (60), tedavi altına alındığı ve
hastadan alınarak Ankara'ya gönderilen kan örneklerinde H1N1 (domuz gribi) virüsüne rastlandığı
belirtildi. Hastaneye müracaat eden M.İ. (41), A.D. (54) ve E.T. (27) de domuz gribi şüphesiyle tedavi
altına alındığı ve kan örneklerinin Ankara’ya gönderildiği bildirildi. Hastanenin enfeksiyon bölümünde
izole edilmiş odalarda hastaların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca Nevşehir’de domuz gribi
şüphesiyle hastaneye başvuran üç kişinin daha bulunduğu belirtildi (Kyn: İHA).
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LS-20160108-0028-TUR --- Giresun'da heyelan
Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Düzköy Köyü Karaağaç Mahallesi'nde heyelan meydana geldiği ve 5
evin toprak altında kaldığı bildirildi. Evlerde yaşayan köylülerin bağ ve bahçelerde olması dolayısıyla
olası bir faciayı önlediğini belirten yetkililer, heyelan nedeniyle risk altında bulunan 20 evin tahliye
edildiğini belirtti. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çanakçı Kaymakamlığı yetkilileri, köyde
gerekli tedbirler alındığı belirtilirken, heyelanın önlenmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü
belirtti (Kyn: İHA).
VI-20160109-0029-TUR --- Balıkesir’de göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 8 ölü
Balıkesir'in Havran ilçesinde, Suriyeli göçmenleri taşıyan otobüsün Balıkesir-Çanakkale E-87
karayolunun Şapçı rampaları mevkiinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldüğü, 42
kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ile 112 acil servis ve polis
ekibi sevk edildiği kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü ve 7 Suriyeli göçmen hayatını
kaybettiği, aralarında hamile bir kadın, bir bebek ve 11 çocuğun da bulunduğu 7'si ağır, 42 kişinin
yaralandığı belirtildi. Yaralılar, Balıkesir, İvrindi, Havran ve Edremit Devlet Hastanelerinde tedavi
altına alındı (Kyn: AA).
EP-20160109-0030-TUR --- Van’da domuz gribi şüphesi
Van'da yüksek ateş ve solunum yetmezliği şikâyetiyle 26 Aralık'ta Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne
başvuran ve tedavi altına alınan A.Y. (43), daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir
Hastanesine sevk edildiği ve hastaya yapılan tahlillerin ardından domuz gribi enfeksiyonu teşhisi
konulduğu bildirildi. Hastanın, yoğun bakım ünitesindeki izolasyon odasına yerleştirilerek gerekli
tedbirlerin alındığını belirtildi (Kyn: AA).
EP-20160110-0031-TUR --- Diyarbakır'da domuz gribi
Diyarbakır'da, yüksek ateş şikayetiyle DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran ve domuz gribi
şüphesiyle tedavi altına alınan 3 hastadan H1N1 virüsüne rastlanan 1 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde H1N1 şüphesi ile 10 gündür tedavi gören 56
yaşındaki Y.K.’dan alınan ve Ankara'ya gönderilen numune sonucunun pozitif çıktığı ve hastanın
hayatını kaybettiği belirtildi (Kyn: İHA).
EQ-20160110-0032-TUR --- Kırşehir’de deprem
(Son Güncelleme Tarihi: 11.01.2016) Kırşehir Valiliği, merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan
5 büyüklüğündeki deprem sonrası Çiçekdağı ve Yozgat'ın Yerköy ilçelerine bağlı 10 köyde yaklaşık 10
evin hasar gördüğünü belirtti. Hasar gören 10 evden birçoğunun kerpiç ev olduğu belirtildi. Depremin
hissedilmesinin ardından kısa süreli panik yaşayan vatandaşların, bir süre sokaklarda ve açık alanlarda
beklediği ve bir süre sonra tekrar evlerine girdiği belirtildi. Binalarında hasar olan vatandaşların geceyi
geçirmek için köylerde bulunan akrabalarının yanlarına gittiği bildirildi (Kyn: AA).
(İlk Haber Tarihi.10.01.2016) Dış merkezi Kırşehir ilinin Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıduraklı Köyü
olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 19.40’da meydana gelen ve odak derinliği 3.7 km
olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Depremin Kırşehir’in yanı sıra Ankara, Nevşehir, Yozgat,
Kayseri, Kırıkkale ve Sivas'ta da hissedildiği bildirildi (Kyn AA, Kandilli Rasathanesi).

Tarih

Saat

Enlem (N)

2016.01.10

19:40:47

39.5768

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

34.3590

5.0

-.-

5.1

-.-

Yer

Hacıduraklı-Çiçekdağı-KIRŞEHİR
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DÜNYADA:
VW-20160104-0033-AFG --- Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, havaalanı yakınında bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar
saldırısında, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren intihar eylemcisinin öldüğünü
belirten Afganistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, intihar saldırısında yaralananların başkentte bulunan
hastanelere kaldırıldığını belirtti. Yaralılardan 9'u çocuk, 3'ü kadın, 18'inin erkek olduğu ve bazılarının
durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılardan bazılarının patlamanın şiddetiyle evlerde camların
kırılması sonucunda yaralandığı bildirildi (Kyn: AA).
EQ-20160104-0034-IND --- Hindistan'da 6,7 büyüklüğünde deprem
Hindistan'ın kuzeydoğusunda meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin öldüğü, 200'den
fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre,
depremin merkez üssünün Myanmar sınırında, Manipur eyaletinin başkenti Imphal yakınlarındaki
Tamenglong bölgesinde olduğu ve yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Polis yetkilileri, ölüm ve
yaralanma vakalarının Manipur eyaletinin başkenti Imphal ve çevresinde binaların çökmesi sonucu
meydana geldiğini açıkladı. Polis kontrol merkezinden yapılan açıklamada, şehir merkezinde yeni
yapılan 6 katlı bir binanın çöktüğü ifade edilirken, 270 bin nüfuslu şehirde bazı evlerin yıkıldığı, çok
sayıda binanın da hasar gördüğü belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği, enkaz
altında kalanlar olabileceği, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği bildirildi (Kyn: EMSC)
AA).
ZAMAN (UTM)
2016-01-03 04:35:21

Enlem Boylam
24.83

93.63

YER

BÜYÜKLÜK(M) DERİNLİK (km)

MANİPUR-HİNDİSTAN

6.7
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FR-20160105-0035-CHN --- Çin'de araç yangını: 17 ölü
Çin'de ülkenin kuzeybatısında bulunan Ningşia Hui Özerk Bölgesi'ndeki Yinçuan kentinin Hılan
kasabasında, seyir halindeki toplu taşıma aracında çıkan yangında 17 kişinin hayatını kaybettiği, 32
kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayın ardından yapılan ilk açıklamada, ölü sayısının 14 olduğu
bildirilmiş; ancak daha sonra hastaneye kaldırılanlardan 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve otobüsteki yangının söndürüldüğü ifade edilirken yangının neden
çıktığına ilişkin ise açıklama yapılmadı (Kyn: AA).
EP-20160105-0036-CHN --- Çin'de kuş gribi
Çin'de ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde, 30 Aralık'ta "H5N6" tipi kuş gribi
tespit edilen 26 yaşındaki bir kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer,
"H5N6" virüsünün, hayatını kaybeden kişiye kümes hayvanlarından bulaştığının belirlendiğini açıkladı.
Eyaletin Caoçing kentinde benzer virüsün tespit edildiği 40 yaşındaki başka bir kadının da durumunun
kritik olduğu ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Eyaletteki bu iki vaka haricinde bir kişide daha
"H5N6" virüsü belirlendiği belirtildi. Ülkede ilk "H5N6" vakası Mayıs 2014'te Sıçuan eyaletinde
görülmüştü (Kyn: AA).
VW-20160106-0037-SYR --- Suriye jetleri başkentin Doğu Guta bölgesini bombaladı
Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki bir ilçe ve iki beldeye
düzenlediği bombalı saldırıda 20 sivilin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bombardımanda aralarında kadın ve çocukların da yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların
ambulans ve sivil araçlarla sahra hastanesine nakledildiğini belirtti. Yetkililer, hava saldırısında çok
sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü ve yıkıldığını, bazı araçların da kullanılamaz hale geldiğini dile
getirdi (Kyn: stargazete.com).
EX-20160106-0038-PAK --- Pakistan'da fabrikada patlama: 1 ölü, 32 yaralı
Pakistan'ın Pencap Eyaletine bağlı Gucranvala kentinde 200 işçinin çalıştığı fabrikada gaz sızıntısı
nedeniyle meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kurtarma
ekiplerince yapılan açıklamada, fabrikanın patlama sonucu tamamen göçtüğü belirtildi. Patlamanın
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ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibinin sevk edildiği açıklandı (Kyn: AA).
VI-20160106-0039-IND --- Hindistan'da otobüs gölete devrildi: 13 ölü, 16 yaralı
Hindistan'ın Tripura eyaletinde bir otobüsün gölete devrilmesi sonucu 13 kişinin öldüğü, 16 kişinin de
yaralandığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, eyalet merkezinin 80 kilometre güneyinde, meydana gelen
kazanın, lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak gölete devrilmesi sonucu meydana
geldiğini belirtti (Kyn: AA).
CL-20170106-0040-CHN --- Çin'de göçük
Çin’in kuzeyindeki Shaanxi eyaletinin Shenmu kasabasında yer alan Liujiamao kömür madeninde
meydana gelen göçükte 11 işçinin öldüğü bildirildi. Göçük sırasında madende 49 işçinin bulunduğu ve
38’inin kaçarak kurtulduğu ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160107-0041-LBY --- Libya'da bombalı saldırı: 50 Ölü, 127 yaralı
Libya'nın kuzeybatısında yer alan Zlitan kentinde bir polis eğitim merkezine düzenlenen bombalı
saldırıda en az 50 kişinin öldüğü bildirildi. Yüzlerce polis adayının mezuniyet töreni için toplandığı
sırada gerçekleşen saldırıda 127 kişinin de yaralandığı belirtildi. Aralarında sivillerin de bulunduğu
yaralıların Misrata şehrindeki bir hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, yaralılardan bazılarının
durumunun ağır olması dolayısıyla ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Trablus merkezli
Milli Genel Kongre (MGK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zlitan kentindeki bombalı saldırı
nedeniyle 3 gün yas ilan etti (Kyn: stargazete.com).
FL-20160107-0042-ALB --- Arnavutluk’ta sel
Arnavutluk'ta son günlerde etkili olan yağışlar başkent Tiran'ın yanı sıra İşkodra ve Lezhe şehirleri ile
Kruya, Luşnja, Durres, Korça ve Elbasan belediyelerinde sele neden olduğu bildirildi. Kruya ilçesinde
Şkumbin nehrinin taşması sonucu onlarca dönümlük tarım arazisinin su altında kaldığı ve yaklaşık 500
ailenin tahliye edildiği belirtildi. Elbasan ve Gramş şehirleri bağlayan Cekin köprüsü de çöktü. Durres
merkezinde de trafik yoğun yağış nedeniyle büyük zorlukla ilerlerken, çok sayıda dükkân ve ev sular
içinde kaldı. Korça ilçesinde ise toprak kayması nedeniyle risk altında bulunan 7 köy boşaltıldı.
Taşkınlarda Tiran'a içme suyu sağlayan boru hattında da hasar oluştuğu ve bazı kara yollarının toprak
kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ve Acil Durumlar Müdürlüğü’nün bölgeye sevk edildiği ve gelişmeleri
yakından takip ettiklerini belirtti (Kyn: İHA).
FL-20160107-0043-KSV --- Kosova’da sel
Kosova'da son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle birçok şehirde çok sayıda ev ve iş yeri taşkın
sularından zarar gördü, kara ulaşımında aksaklıklar meydana geldi. Komoran, Suhareka, Ştime ve
Rahovça’da da vatandaşlarının sel nedeniyle zor durumda kaldıkları belirten yetkililer, sel sularına
teslim olan Malişeva kasabasında durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Sel suları nedeniyle akşam
saatlerinde Kiyeve-Malişeva yolu ulaşıma kapandı. Sel sularının köyün yakınlarındaki evlere kadar
ulaştığı bildirildi. Kosova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, selin verdiği zararın büyük
olduğu ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kaydedildi. Yaşanan durum nedeniyle bölgeye
doğal afet ve acil durum ekipleri gönderildi (Kyn: İHA).
VW-20160107-0044-COG --- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde saldırı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçleri'ne (FDLR) bağlı
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Ruandalı ayrılıkçıların Miriki'ye düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15
kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden 9'unun kadın, 5'inin çocuk olduğu
belirtildi (Kyn: AA).
VI-20160108-0045-IND --- Hindistan'da otobüs kazası: 10 ölü
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Tirunelveri kentinde bir otobüsün refüje çarparak
devrilmesi sonucu 10 kişi öldüğü bildirildi. Polis yetkilileri, sabah saatlerinde aşırı hız nedeniyle
meydana gelen kazada, 15 kişinin de yaralandığını belirtti (Kyn: AA).
EP-20160108-0046-NGA --- Nijerya'da Lassa sıtması salgını: 101 ölü
(Son Güncelleme Tarihi 07.02.2016) Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDD), Nijerya'da lassa
sıtması nedeniyle ölenlerin sayısının 101'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, Nijerya'nın başkenti
Abuja da dahil olmak ülkedeki 36 eyaletten 19'unda 175 Lassa sıtması vakası görüldüğü belirtildi.
Lagos eyaletinde bulunan Ahmediye Hastanesi’nde, 15 Ocak'ta Lassa sıtması virüsü tespit edilmesinin
ardından mühürlendiği ve 92 kişinin gözlem altına alındığı bildirildi.
27.01.2016 Nijerya'da görülen Lassa sıtması salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 67'ye ulaştığı
bildirildi. Lagos Sağlık Müdürlüğü, son ölümlerin 23 Ocak'ta Lagos eyaletinin kuzeybatısında ve
Nasarawa eyaletinde meydana geldiğini belirtti. Nijerya'da Lassa sıtması salgınına yakalanan kişilerle
temasta bulunduğu tespit edilen 534 kişinin halen izlendiği belirtildi.
20.01.2016 Nijerya'da patlak veren Lassa sıtması salgınında 63 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Ağustos ayında ortaya çıkan ve şu anda 17
eyalette görülen Lassa sıtması salgınında 63 kişinin hastalıktan yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklamada, Lassa sıtması vaka sayısının da 200'ü geçtiğini belirtti (Kyn AA).
17.01.2016 Nijerya Sağlık Bakanlığı Lassa sıtması salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 41’e
yükseldiğini bildirdi. Nijerya'nın Lagos eyaletinde Lassa sıtması salgını nedeniyle 92 kişinin de bir
hastanede gözlem altına alındığı ve hastanenin kapatıldığı belirtildi (Kyn AA).
(İlk Haber Tarihi 08.01.2016) Nijerya'da hayvanlardan insanlara bulaşan tehlikeli bir hastalık olan
Lassa sıtması salgını nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Sağlık Bakanı, son altı
haftada ondan fazla eyaleti sarsan Lassa sıtması salgınıyla karşı karşıya bulunduklarını belirtti. Besin
kaynaklarının kirlenmesi sonucu farelerden insanlara geçtiği belirtilen salgının, Bauçi, Nasarava, Nijer,
Taraba, Kano, Rivers, Edo, Plateau, Gombe ve Oyo eyaletlerini etkilediği kaydedildi. Tespit edilen 86
vakanın 40'ının ölümle sonuçlandığını ifade eden eytkililer, laboratuvar sonuçlarına göre hayatını
kaybeden 22 kişinin ölüm nedeninin Lassa sıtması olduğunun kesinleştiğini bildirdi. Uzmanların akut
bir hastalık olarak nitelendirdiği Lassa sıtmasının ağır kanamalara neden olduğu ve ağır vakalarda
ölümle sonuçlandığını belirtti (Kyn AA).
CW-20160108-0047-LVA --- Letonya’da soğuk hava can aldı
Letonya’da aşırı soğuklar nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Letonya Acil Tıbbi
Hizmetleri Birimi yaptığı açıklamada, başkent Riga’nın çeşitli bölgelerinde biri kadın 5 kişinin donarak
öldüğünü kaydetti. Ülkede, 1 Aralık’tan itibaren 28 kişinin soğuk nedeniyle yaşamını
yitirdiği belirtildi. Son 70 yılın en soğuk ocak ayının yaşandığı Letonya'da, hava sıcaklığının eksi 30
dereceye kadar düştüğü belirtildi (Kyn: AA).
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FR-20160108-0048-AUS --- Avustralya’da yangın bir kasabayı yok etti
Avustralya’nın batısındaki tarihi Yarloop kasabası ve çevresinde etkili olan yangın 53 bin hektar alanı
kül ederken, kentin neredeyse tamamının yok olduğu belirtildi. Yetkililer, en az 95 evin alevlere teslim
olduğunu açıklarken, yangınla mücadele için 150 itfaiye aracının görevlendirildiği belirtti. Pert kentinin
125 kilometre güney batısında yer alan Yarloop’dan yüzlerce kişi tahliye edildi. Resmi açıklamalara
göre yangında can kaybı yaşanmazken kayıp olan 3 kişiye ise daha sonra ulaşıldığı belirtildi. Yangına
yıldırım düşmesinin neden olduğu bildirildi (Kyn: EURONEWS).
VI-20160108-0049-THA --- Tayland'da tren kazası: 3 ölü, 30 yaralı
Tayland'ın Phetchaburi şehrinde meydana gelen kazada, tren, raylardan karşıya geçmekte olan
büyükbaş hayvan dolu kamyonet ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet sürücüsü de dâhil en az 3
kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla yolcunun ise yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevre hastanelere
kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten yetkililer, kazada kamyonette bulunan hayvanların
birçoğunun da telef olduğunu belirtti. Kaza sonrası ülkenin güneyine giden tren seferlerinin akşam
saatlerine kadar ertelendiği bildirildi (Kyn: haberler.com).
VW-20160109-0050-SYR --- Rus savaş uçakları İdlib'e saldırdı: 47 ölü, 100 yaralı
Suriye'nin İdlib kentinde Rus ordusuna ait savaş uçaklarının, Maaret en-Numan ilçesine düzenlediği
hava saldırısında 47 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. Rus savaş
uçakları muhaliflerin kontrolündeki Maaret en-Numan'da, pazar yeri, sivil yerleşim alanları ve Nusra
Cephesi'nin kontrolündeki bir cezaevini bombaladığı saldırıda, çoğunluğu sivil 47 kişi hayatını
kaybetti. Bombardımanın gerçekleştiği bölgede büyük hasar meydana geldiği belirtildi (Kyn: AA).
VW-20160109-0051-SYR --- Rusya'nın Suriye'de hava saldırısı
Suriye'de Rus savaş uçaklarının, Halep'in Sukeri ile Amiriye mahallesine düzenlediği saldırılarda
aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı
bildirildi. Hava saldırısının yapıldığı bölgede sivil savunma ekiplerinin enkaz altında ölü ve yaralı
çıkarttığını aktaran yetkililer, yaralıların ambulanslarla bölgedeki sahra hastanelerine kaldırıldığını
belirtti. Rus bombardımanında Amiriye'de bir cami ile çok sayıda yerleşim yerinin yıkıldığı ve hasar
gördüğü kaydedildi (Kyn: AA).
VI-20160110-0052-MEX --- Meksika'da otobüs köprüden uçtu
Meksika'nın güneyindeki Veracruz eyaletine bağlı Cordoba kenti yakınlarında, futbolcuları taşıyan
otobüsün köprüden uçması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kazanın, aşırı hız yaptığı belirlenen otobüs şoförünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana
geldiğini belirten yetkililer, yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının
artmasından endişe duyulduğunu belirtti (Kyn: AA).
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